Karel Makoň

SLADKÉ JHO

III.

4. část

1980

Autor zakazuje jakékoliv úpravy textu (včetně gramatických)

Čl. II. Různé fáze nazírání
1418. Vlité nazírání není totéž u všech. Bůh, kterému je milo
rozrůzňovat své dary a přizpůsobovat je různým temperamentům
a povahám, neuzavírá vůbec svou činnost do tuhých rámců, a
čteme-li mystiky, shledáváme se u nich s rozličnými formami nazírání. (Viz La Merre Suzanne-Marie de riants de Villerey. Ami du
Clerge, 2. srpna 1923, str. 488). Zdá se však, že přes všechnu
tuto mnohost panuje tu určitá jednota, která dovolila duchovním
autorům klasifikovat hlavní etapy probíhající u mystiků.
Neuvádíme zde různé klasifikace užívané různými autory
(M. J. Ribet: Mystique divine, svazek I, kap. X, uvádí hlavní
klasifikace. Tak Alvarez de Paz jich napočítává 15: vnuknutí
pravdy, vnitřní soustředění sil duše, ticho, odpočinek, spojení,
slyšení slova božího, duchovní spánek, extaze, vytržení, tělesné
zjevení, představová zjevení, intelektuální vidění, boží temnota,
projev boží, intuitivní vidění Boha. Schram uvádí nomenklaturu
ještě složitější a zmatenější. - P. Scaramelli rozlišuje dvanáct
stupňů: usebranost, duchovní ticho, pokoj, opilost láskou,
duchovní spánek, úzkosti a žízeň lásky, boží doteky, prosté mystické spojení, extaze, vytržení, trvalé a dokonalé spojení. P.
Philipe od svaté Trojice vypočítává šest stupňů: usebranost, ticho,
obyčejné spojení, podnět boží, vytržení, duchovní svatbu.), podle
libovolného hlediska rozlišují více či méně stupňů a někdy rozlišují
různé stupně tam, kde jde jen o různé formy téhož stavu.
1419. Protože, jak všichni uznávají, svatá Terezie z Avily a svatý
Jan z Kříže jsou dva velcí učitelé mystického spojení, přidržíme se
rozdělení, které nám nabízejí, a pokusíme se je harmonicky
zkombinovat. Různé stupně se vyznačují stále se zvyšujícím
působením Boha na duši.
1. Když se Bůh zmocní jemné špičky duše, nechávaje nižší
schopnosti a smysly volné, aby se mohly věnovat své přirozené
činnosti, to je modlitba ticha,
2. když uchopí všechny vnitřní schopnosti, ponechávaje jen
zevní smysly při jejich činnosti, to je plné spojení,
3. zmocní-li se zároveň mohutností vnitřních a zevních smyslů, to
je extatické spojení (duchovní zasnoubení),

4 když konečně rozšíří své působení na všechny vnitřní i zevní
schopnosti nikoliv jen přechodně, nýbrž způsobem stálým a trvalým, to je duchovní svatba. Tyto čtyři stupně rozlišuje svatá Terezie z Avily a svatý Jan z Kříže k nim přidává dvě noci, neboli
trpné zkoušky, ale první je jen druhem suchopárného a křižujícího
ticha, druhá obsahuje souhrn zkoušek, které předcházejí mystické
svatbě a které se nacházejí v plném spojení a ve spojení extatickém.
Pojednáme tedy o:
I. O tichu suchopárném
lahodném
II. O plném spojení
III. O extatickém spojení mírném Křižujícím
IV. O přetvořujícím spojení, neboli o duchovní svatbě.
I. O suchopárném (vyprahlém) tichu neboli o noci smyslů
1420. Řekli jsme si, že pro nazírání se požaduje velká čistota
srdce. Jenže dokonce i pokročilé duše podléhají mnohým
nedokonalostem, a pociťují, že se v nich znovu objevuje v
zeslabené formě sedm hlavních hříchů, viz č. 1264. Proto, aby je
očistil a připravil na vyšší stupeň nazírání, sesílá na ně Bůh různé
zkoušky, které se nazývají trpnými, protože je způsobuje sám
Bůh a duše je má jen trpělivě přijímat.
Nikdo lépe nepopisuje tyto zkoušky než svatý Jan z Kříže ve
své Temné noci, jmenuje je nocí, protože líčí boží činnost, která
poutá do určité míry smyslové schopnosti, aby je podrobila duchu,
a znemožňuje duchu aby uvažoval, čímž toto poslední se nachází
v jakémsi druhu noci: na jedné straně nemůže už rozmlouvat jako
dříve a na druhé straně světlo nazírání, kterého se mu dostává, je
tak slabé a umrtvující (křižující), že se cítí být ponořen do temné
noci. Světec rozlišuje dvě noci. První je určena k tomu, aby nás
odpoutala od všeho smyslového a jmenuje se nocí smyslů, druhá
nás odpoutává od útěch duchovních a od veškeré sebelásky.
1421. Promluvíme zde jen o první noci:
"Bůh", praví svatý Jan z Kříže, "uvádí duši napřed do noci
smyslové, aby očistil smysly nebo nižší část, aby ji přizpůsobil,
podrobil a spojil s duchem, a to tím, že ji zatemní, že ji zakáže její
zvyk rozmlouvat." (Nuit, kniha I., kapitola IX.)
(Pozn.: Myslím, že ještě dokonaleji o tom mluví svatý Jan z
Kříže v téže hlavě IX a v I. knize Temné noci jinými slovy než

Eckehart, ale v tomtéž vnitřním smyslu, kterému se nepřestanu
obdivovat pro jeho jemnost postřehu:
"V tomto smyslu můžeme chápat, co řekl Ženich Nevěstě ve
Velepísni 6,, totiž: Oči své ode mne odvrať, neboť ony mě
zahánějí. Neboť takovým způsobem uvede Bůh duši do tohoto
stavu a tak odlišnou cestou ji vede, že chce-li ona být činná svými
mohutnostmi, spíše ruší dílo, které Bůh v ní koná, než aby při něm
pomáhala, kdežto dříve tomu bylo zřejmě naopak... v této době,
co může duše konat ze svého, neslouží k ničemu jinému, než k
rušení vnitřního pokoje."
Zde nám sv. Jan prozrazuje, že prožil a pochopil smysl
temné noci smyslů tím způsobem, že zjistil, že všechno, co je
charakteristické pro lidskou osobnost, její smyslová a rozumová
činnost, tedy nejen co vlastní, ale i to, co je jí vlastní, co je pro ni
charakteristické, co ji charakterizuje jako oddělenou bytost
hospodařící pro sebe, musí odejít, má-li se člověk vědomě spojit s
Bohem. Škoda, že doba nebyla zralá k tomu, aby svatý Jan mohl
ke skvělé paralele s Velepísní přidat podobenství Ježíšova života,
a to onu část, kdy tři učedníci, rozuměj rozhodující lidské
schopnosti, usínají v Getsemanské zahradě právě v rozhodující
chvíli. Ježíš se o ně nemohl opřít, zrovna jako později, ve vyšší
fázi mystické smrti se nemohl opřít o boží pomoc, o Boha, jehož je
synem.
Praví-li sv. Jan z Kříže, že Bůh uvádí duši napřed do noci
smyslů, aby očistil... ji s duchem, dá se k tomu dodat, že se vlivem
tradičních omylů pohyboval opět jen na okraji pravdy. K tomu
umírání smyslů, jak se dovídáme ze života Ježíše Krista, náleželo
dále bičování, korunování trnovou korunou, nesení kříže a
samotné ukřižování. To všechno by se dalo sice vtěsnat do
zkoušek, o nichž věděl sv. Jan z Kříže ze zkušenosti, je-li však
těmto zkouškám rozuměno jen tak trochu, nelze je překonat jinak,
než dlouhotrvajícím utrpením, při kterém je možno zemdlít a
odpadnout, ztratit duševní rovnováhu nebo fyzicky umřít. Všechno
to je nežádoucí. Nic z toho nemusí být tak dramaticky prožíváno
až do ztrhání těla, smyslů a mysli.
Svatý Jan z Kříže dobře věděl, že ve Velepísni totéž se děje
lahodným způsobem jako hra lásky a že tam ona drsná stránka
noci se zužuje na počínání v noci a ve skrytu, z čehož svatý Jan
správně usuzuje, že nastávají změny, které nejsou smyslům a
rozumu zřetelné a při kterých jsou napřed na překážku smysly,
později rozum se všemi svými diskursními a úvahovými
schopnostmi. Není pochyby o tom, že Velepíseň psal člověk
duchovně zasvěcený, připisuje se to dílko Šalamounovi. Jenže

podobnost s duchovními stavy, kterou tam mistrně nachází sv.
Jan z Kříže, je podobnost velmi vzdálená ve srovnání s
podobností a podobenstvím Ježíšova života, které je velmi blízké
nejen asketickému způsobu života, kterému se věnovali nejen
téměř všichni křesťanští mystici, ale i člověku, který žije ve světě,
neboť je to universálně platný vzorec, jen s tou výhradou, že
jednotlivé části tohoto vzorce, nebo této soustavy vzorců, jsou
platné téměř výhradně jen pro určitý stupeň duchovního vývoje a
tedy nedá se podle nich postupovat od začátku do konce, nýbrž je
nutno přecházet od jednoho vzorce soustavy ke druhému, má-li to
být cesta harmonicky uspořádaná. Nezapomínejme, že Ježíš
svými radami mluví k "mrtvým" lidem nebo "téměř neživým" asi
tak, jako programátor mluví nějakou řečí k mrtvému samočinnému
počítači, a přece tento mrtvý počítač může vykonat práci mnoha
lidí, a jde-li o schopného programátora, vykoná ji lépe a snáze než
mnoho chybujících lidí. Takovým dobrým a schopným
programátorem byl Ježíš. Že toto všechno křesťanští mystici
nevěděli, mělo své nevýhody, ale také v malé míře některé
výhody. Protože však nevýhod bylo mnohem více, je správné
doplnit znalosti křesťanských mystiků dalšími informacemi o
Ježíšově životě.
Ukažme si aspoň na Velepísni, jakou vypovídací přednost
má Velepíseň. Milostný poměr mezi mužem a ženou je téměř
každému dospělému člověku známý, týká se známého života, i
když na jeho vysvětlení málokdo dbá, neboť je nepotřebuje. Tento
vyložený prakticismus tohoto vztahu zastírá jemnější podstatu
tohoto jevu, do které dnes už nevidíme, ale které mistrně rozuměl
pisatel Velepísně. Z milostného vztahu mezi mužem a ženou se
něco ztratilo, o čem vědí dosud jen málokteří Indové. Tehdy však,
za dob Šalamounových, se ještě tomuto ztracenému něčemu
rozumělo. Tak si vysvětlujeme, že všichni židovští zasvěcenci byli
ženatí, nežili bezpohlavně a nebylo to na závadu na jejich cestě.
Už od prvopočátků křesťanství lze tuto zkušenost považovat za
ztracenou. Proto, jestliže se mystikové řídili fabulí Velepísně a
sami nežili podle jejího vnitřního smyslu pohlavně, vystavovali se
nebezpečí, že účinek bude opačný než jaký si přeje sv. Jan z
Kříže, že totiž upadali do smyslového zažívání, které nevedlo dál
za citové extaze. Zvláště některé ženské mystičky tím byly
pověstné. Nesplnily Ježíšův požadavek kladený na vyšší stupně
duchovního vývoje: nesvlékli se ze sebe ani ze všeho stvořeného,
jak to vyjádřil Eckehart a podobně sv. Jan z Kříže. Požadavek
Ježíšův, který není ničím jiným nahraditelný, je vyjádřen událostmi
od zahrady Getsemanské, uspáním smyslů, až po odevzdání
ducha na kříži.

Středověcí a pozdější mystikové si neuvědomovali, že
smysly jsou určeny jen pro styk člověka se zevním a
časoprostorovým světem, ale že zároveň jsou překážkou pro styk
člověka s nestvořeným, tedy i s Bohem. Tím by se jim bylo stalo
všechno mnohem pochopitelnější. Člověk je schopen navodit stav
mysli, při kterém se smysly nezúčastňují ničeho, co se v tomto
stavu děje. Co se v něm děje, naznačil Ježíš v zahradě
Getsemanské, když se modlil: "Bože, odejmi od mně tento kalich,
ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň!"
Pro nás je velmi důležitým faktem, že Ježíš věděl, že Syn
člověka přijde o život. Ježíš před tím do krajnosti rozvedl lidský
život, více nemohl učinit. Kdyby byl před tímto rozvinutím přišel o
lidský život, nebyl by mohl dokonat své dílo, ale teď, kdyby byl o
něj nepřišel, nebyl by mohl ukázat nic z toho dalšího, co z
rozvinutého lidského života může povstat. Víte, že když chtěli
Ježíše zabít kamenováním, že unikl zprostředka nich, nedal se
zabít.
Myslím však, že už jste dosti poučeni o tom, jak podle
ukázky Ježíšovy má postupovat odevzdanost Bohu. O fázích
nižších před službou Bohu jsme si promluvili v I. díle SJ. Velkou
kvalitativní proměnou je změna naznačená od navštívení Panny
Marie andělem. Pak se Ježíš až do třiceti let připravoval na lidský
život žitý z vůle boží, který pak probíhal tři roky. Na začátku těchto
tří let se stala velká změna s lidskými vlastnostmi, s učedníky.
Učedníci přestali žít pro své tohoto světa a začali žít pro své
věčného světa. Viděli jsme důsledky toho, i u Jidáše, co
znamenala zprvu nevinná opozice a kam dospěla a jakou měla
vyšší funkci. Viděli jsme, že se učedníci rozprchli, aby nepřišli o
život s Ježíšem, že však svatý Jan šel pod kříž, neboť láska se
nebojí a nemůže zemřít.
Vidíte, že není těžké vykonstruovat z celého Ježíšova života
podrobnosti pro cestu k Bohu, praktický návod k tomu, jak si
počínat na tom kterém stupni. Nám však teď jde o jediné, jak
zharmonizovat úroveň modlitby s úrovní života mimo modlitby, aby
tak zvané noci probíhaly spíš jako úděs než jako suchost
trvalejšího rázu, aby se ušetřilo sil a času, aby se zachránili
všichni, kdo poctivě pracují a nezahynuli na cestě vysílením.
Výklad této fáze, označené jako noc smyslů, provedeme po
ukázce tradičního návodu.
Ovšem nad touto fází cesty, nad kterou se budeme
zamýšlet, je třeba postavit, a to už se mělo stát dávno, jiné
celkové zarámování celé cesty.

Když jsme se ocitli na této zemi jako novorozeňata, kdo se
to začal zmocňovat našich tělesných smyslů? A kdo se jich
zmocňoval tak dlouho, až se jimi naučil vládnout? To přece nebyl
rozum! Čemu říkáme rozum, to jsou už jen závěry, které si člověk
spřádá ze smyslových vjemů. Bez činnosti smyslů si nikdo
nemůže vytvořit ani jeden rozumový závěr. Ovšemže pak, až už si
osvojil celý systém myšlení, může bez pomoci smyslů, jen
rozumovými pochody dospět k dalším, řekl bych k vyšším
závěrům. Kdyby byl však člověk před tím dlouho nevnímal smysly
tento svět, nebyl by mohl vůbec začít s rozumovými úvahami a
vývody. To je sice obecně známo, ale zůstává bez patřičného
povšimnutí onen samovolně působící aparát, kterým je řízena
veškerá činnost našich vnitřních orgánů, jako je srdce, dech,
pohyb střev, vnitřní sekrece, atd. Bez osobní vůle se též hned od
narození zmocňujeme smyslů a z toho vzejde náš konkrétní vztah
k tomuto světu.
Je něco nestvořeného v lidské duši, co není závislé na času
a na prostoru, jak praví mistr Eckehart, a toto něco, jsouc vetknuto
od začátku zrodu člověka na tento svět do živého těla člověka,
působí v něm jako živé semeno, o němž mluví Ježíš, semeno,
které je zaseto do půdy tělesnosti a v ní vzrůstá a rozrůstá se kam
jen mu toto prostředí dovolí se rozrůst. Rozrůstá se také do
funkce smyslů a rozumu a je ve spojení s tímto ničím všude ve
vesmíru, a také tam všude působí podle toho, v jakém prostředí
se to ocitlo. Protože však vesmír, jak jej lidsky poznáváme, je pouze jedním ze stavů stvořeného, víme už, že toto nestvořené nic je
také uvnitř jiných stavů. Např. v bibli se často mluví o ráji. I to je
stvořený stav, i uvnitř něho je toto dynamické nic. Kdyby věda
aspoň toto nic a zároveň něco předpokládala, kdyby si aspoň
všimla, že ono musí logicky existovat aspoň od narození člověka v
lidském těle, mohla by sama opravit mnoho ze svých
předpokladů. Měla by však vědět, že hledat ho z pozice obalů
jakéhokoliv druhu, např. pomocí smyslů nebo rozumu, je
beznadějné, protože ono není jimi, je pouze v nich, a kdyby se
hmota rozpitvala do nejmenších částic, nelze na ně přijít. Odtud
cesta k němu nevede. Co je uvnitř všeho, nemůže být objeveno
ani v nejmenší části něčeho, neboť ani ona nejmenší část není
tím, nýbrž obalem toho.
Budeme pro náš výklad potřebovat, abyste se mnou
předpokládali, že nejen prostor, celý vesmír, je jedním z obalů
toho nestvořeného nic, nýbrž že jeho obalem je také čas.
Požaduje-li totiž mistr Eckehart, že se máme svléci ze sebe i ze
všeho stvořeného, říká, že je možné zachovat vědomí uvnitř

všech druhů obalů, v tomto nestvořeném nic. Jestliže je takto
svlečeno ze všeho, je oním příbytkem u Boha, o němž mluví
Ježíš. Pak tedy nejen člověk, ale i všechno stvořené má svůj
příbytek u Boha, a kdo se ocitl u Boha, může z tohoto příbytku být
ve vědomém spojení se všemi příbytky stvořeného, jak z hlediska
prostorového, tak z hlediska časového, odtamtud bude moci
vycházet ke všemu a do všeho, ale bude dáno povahou jeho
lidského obalu, že k něčemu se mu bude vycházet snáze, k
něčemu tíže, že tedy tím bude dán jeho úkol v rámci stvořeného.
Proto člověk, obyčejný člověk, mající k dispozici živé lidské tělo,
má jiné možnosti než odtělený světec, žijící vědomě ve věčnosti,
ba možno říci, že v řádu hmoty má obyčejný člověk větší
konkrétní moc než světec, který je už u Boha a nemá tělo. Tímto
způsobem "potřebuje" Bůh člověka, a tímto způsobem velmi záleží
na tom, co člověk dělá a co myslí. Kdyby na příklad někdo z nás
byl ve vědomém spojení s odtělenými světci, zaručeně by ho
používali k tomu, aby působili na zemi jeho prostřednictvím tak,
jak sami bez něho by působit nemohli, přestože duchovním
pokrokem jsou dále. Proto, řečeno ve velkém, se musel zrodit Bůh
do člověka v podobě Ježíše, aby mohl provést, co by zhůry
provést nemohl. Proč nemohl? Protože člověk je jediný z tvorů
nám známých, který se může vrodit do Boha, jestliže se svlékne
ze sebe a ze všeho stvořeného, a tuto Cestu musí člověku někdo
ukázat, kdo sám je tou Cestou. Ukázka ta totiž nespočívá v tom,
že někoho máme jen následovat a napodobovat, nýbrž že také
máme něco na sobě provést. A tu si musíme přiznat, že po zkušenostech těch nejlepších křesťanů, jako byl třeba sv. Jan z Kříže
nebo svatá Terezie z Avily, že zápolení s hříchy a boj o ctnosti
představují jen správné tušení toho, co se má stát, že člověk nemá podléhat hříchu a že má být ctnostný. Svlékne-li se však kdokoliv z kteréhokoliv hříchu, ba zbaví-li se všech, což je nepravděpodobné, přece jen ještě se nesvlékl ze sama sebe a ze všeho
stvořeného, a takový stav oblečenosti mu dovoluje jen přebývat v
tom, v čem je oblečen, ve stvořeném, nikoliv v nestvořeném. My
jsme se zatím narodili jen na této zemi, a oblékli jsme se sami
sebou a stvořeným. Bylo toho zapotřebí, abychom zde na zemi
mohli žít jako lidé.
Obdobně se musíme narodit znovu v království božím,
abychom tam mohli vejít právě tak, jsme vešli do tohoto
pozemského světa postupně od chvíle svého narození. Ježíš
přece požadavek zrození z vody a z Ducha stanovil velmi zřetelně
(Jan, II, 5: "Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do
království božího.") a dal Nikodémovi najevo, že nestane-li se to,
nevejde ani on do království božího.

Tento požadavek se však v křesťanské tradici úplně ztratil, a
tím se stal vstup do království božího téměř nemožný, nebo, jak ví
svatý Jan z Kříže, možný jen za cenu strašných nocí smyslů a
ducha. Pravím-li, že se Ježíšův požadavek v křesťanské tradici
úplně ztratil, budou mi příslušníci všech církví tvrdit, že tomu tak
není, neboť tento Ježíšův požadavek nahradili zevní formou,
křtem vodou a biřmováním, konfirmací, což má být křest Duchem.
Fakta jasně svědčí proti nim, protože nikdo, kdo se oděl těmito
svátostmi, neoděl se pro život věčný, jímž je vstup do království
božího. Kdyby se byl oděl, obdobně jako se odívá člověk po svém
narození na zemi živou tělesností, byl by vědomě živ ve věčnosti.
Proč tedy kladli už první učedníci Páně a sám Ježíš tak velkou
váhu na křest? Vždyť své učedníky okamžitě po jejich povolání do
řad učedníků měl k tomu, aby křtili a aby dělali zázraky. Sám pak,
dříve než je povolal, vstoupil do Jordánu a dal se pokřtít. Jenže
zase fakta usvědčují tradici z nepochopení těchto úkonů. Víme ze
Skutků apoštolských, že apoštolové křtili jen ty, na které před tím
viděli sestoupit Ducha svatého. Byl to sice jen první vstup, křest
vodou, ale i ten byl doprovázen živou účastí ducha svatého. Bylo
třeba, jak víme z listů svatého Pavla, takto pokřtěné vést dále ke
křtu Duchem, aby znovuzrození v království božím bylo úplné a ne
poloviční. Co se stalo po onom křtu, který tehdy prováděli
učedníci Páně? Oním křtem se rázem uskutečnilo mnohé
sebezlepšení křesťanů, ke kterému jinak vede cesta velmi
neschůdná nebo vůbec neschůdná. Bez tohoto úvodního
sebezlepšení se nedá kráčet kupředu bez velké námahy a bez
velkého utrpení. To tam je Sladké jho Ježíšovo, neboť lidé bez
tohoto křtu je na sebe neberou a ani neví, že je mají vzít a jak.
Nikdo je o tom nemohl poučit, kdo se o tom nedověděl z
rozluštěné symboliky Ježíšova života. Tuto symboliku bohužel
tradice zredukovala na události kolem kříže a zmrtvýchvstání,
čímž pohřbila organické skloubení těchto symbolů se životem
člověka, který přece nemůže být najednou ukřižováním nebo
vzkříšením z mrtvých, neprošel-li člověk tomu předcházejícími
proměnami, rovněž symbolizovanými Ježíšovým a Kristovým
životem, pokud jde o události před fyzickým narozením Ježíše v
Betlémě. Proto jsem se aspoň zhruba dotekl historie židovského
národa před narozením Ježíšovým, pokud jí bylo zapotřebí k
vysvětlení celkového plynulého vstupu do království božího. Možná, že doba ještě není zralá pro tuto obnovu cesty k Bohu, ale i
tak, co bylo řečeno na příklad v č. 1420 o tom, že Bůh sesílá na
člověka zkoušky, které má člověk trpělivě přijímat, jde o radu,
která je podobná chybné radě dítěti: "Kárání a tresty, kterými tě
častují rodiče a okolí, musíš jen trpělivě snášet, více není třeba."

Tato rada přece není úplná! Měla by být doplněna o radu, co má
dítě dělat, aby nebylo káráno, trestáno a nevystavovalo se různým
druhům nebezpečí a úrazům. Tím, že tradice neuměla lidem
posloužit touto druhou částí rady, nechávala mnohé lidi utlouci a
přisuzovala tento fakt neprávem Bohu, ne sobě, jak měla. Proto
musím volat, že její rady nejsou úplné, jsou polovičaté i tehdy,
když tradice radí k bdělosti před hříchem, říká se tomu ostříhat se
proti hříchu. Tímto směrem, řečeno obecně, se nedá daleko dojít,
protože člověk silami, které považuje za své, není schopen
bezhříšnosti. Tato jeho neschopnost by ho mohla přivést až k
zoufalství.
Popisuje-li pak svatý Jan z Kříže velmi dobře zkoušky
temných nocí, popisuje, co se děje s dítětem, kterému nikdo
dobře neporadil. Nechť se nikdo nevymlouvá na pomoc boží, která
tu je každému k dispozici. Víme, že Syn boží musel přijít na zem,
protože zhůry se nedá pomoci tak konkrétně jako ze země. A totéž
platí i o drobné pomoci lidské, která není ničím nahraditelná.
Těžko hmatatelný vzduch představuje jiný druh potravy pro
člověka než snadno hmatatelná potrava v podobě jídla a pití, ale
jedno bez druhého se neobejde.
Zkouškami, kterými prochází mystik, je sice třeba projít, ale
jejich strohost nepochází jen z lásky boží, nýbrž především z
nepoučenosti člověka a z nerovnoměrnosti a nesprávnosti použití
prostředků, které má člověk k dispozici.
Které těžkosti pocházejí z nepoučenosti člověka? Člověk,
který se zlepšil do lidsky únosné míry, vždycky opětovaně kdykoliv
se to stalo, nesmí se dále zabývat sám sebou, nýbrž musí od
sebe odstoupit, od takového, jaký je, ať už je jakýkoliv. Jak má
poznat tu pravou chvíli odstupu? Ona nenastává jednou jedenkrát
po určité době, nýbrž vždycky opakovaně, když člověk vyčerpal s
dobrou vůlí a v klidu své lidské možnosti a cítí se být tažen dál
bez ohledu na svou slabost a nehodnost. Svléci se ze sebe není
jen svléci se ze svých hříchů, ba vůbec není možno se jich zbavit,
pokud člověk neodstoupí od sebe jako nositele hříchů a ctností, a
nevyslyší volání boží, které je tiché, ale nutkavé. Neposlechne-li je
pro nějaké skrupule, pro nějaké mylné představy o osobní
dokonalosti nebo o lásce boží, kterou chápe příliš lidsky a
soudcovsky, pak si zahražuje cestu a připravuje si tvrdé zkoušky,
které sice lze přičíst Bohu, ale asi takovým právem, jakým dítě
neschopné nebo neochotné poslechnout rodičů přičítá kárná
opatření a vrub jim a ne sobě, ne své neoblomnosti. V mnohých
případech sami sebe trestáme tím, že samovolnému působení
božímu klademe překážky svou vůlí, která je přioděna osobní

chybnou představou o tom, co Bůh chce a co dělá. Není třeba se
strachovat, kam nás vede a starat se o to, kudy nás vede.- Je
třeba jen se dát vést a neodporovat. V této fázi všechno, co
považujeme za své, Bohu odporuje. Na příklad s určitým úsilím
jsme se modlili. Toto úsilí není překážkou od určitého stupně
vývoje, pokud víme, že je součástí tažení božího, pokud si je
nepřičítáme k dobru, pokud se tím tedy neodíváme. Na modlitbě
se podílí např. naše slovo, které do ní vkládáme, naše city,
kterými se rozplameňujeme. A proto vždy znovu ustáváme ve
slovu a v rozplameňování citů, kdykoliv jsme neseni Bohem a
pokud neztrácíme vědomí. Obdobně je tomu při přemýšlení.
Nepřestaneme-li rozjímat vždycky, když se nemůžeme bez
znepokojování dostat rozjímáním dále, jednáme chybně. Máme v
pravý čas i sebe odevzdat Bohu zároveň s rozjímaným
předmětem. Toto připojování sebe k předmětu modlitby beze slov
a bez citového hnutí je výborným prostředkem, kterým se prudce
odstraňují překážky mezi námi a Bohem. Podobně je tomu s
činností. Je činnost, která nám je milá a příjemná, jiná, kterou provádíme neradi. Pravé svléknutí se ze sebe není opouštěním
činnosti, právě jako by nebylo správné opustit modlitbu, nýbrž, co
je nám nemilé, ale je správné a potřebné, třebaže ne pro nás
samé, konat se sebezapřením lépe než činnost nám milou. Trápí-li
nás, že neradi konáme, co bychom měli konat rádi, a
vyhodnocujeme-li sebe, že jsme proto nehodnými lidmi,
nejednáme správně. Místo toho bychom neměli na sebe pohlížet,
a věci nemilé ale potřebné konat z lásky k Bohu a z lásky k
bližnímu, nebo prostě se sebezáporem. Čím méně si budeme
cenit tuto činnost, tím dokonaleji se svlékneme ze sebe. Nejhorší
podobou vracení se k sobě je litování sebe ve všech formách.
V Ježíšově životě jsou obsaženy všechny ukázky svlékání
se ze sebe a ze všeho stvořeného se všemi následky toho, a
rovněž není obtížné vyčíst ze života jeho nepřátel a opozičníků
všechny ukázky oblékání se do sebe a do všeho stvořeného,
takže z této nepřeberné studnice moudrosti můžeme načerpat
libovolné množství poznatků. V tomtéž životě Ježíšově je ukázáno,
jak se má člověk postupně ze sebe svlékat, protože nikdo
nedokáže se ze sebe svléknout najednou a definitivně. Avšak při
částečném a tedy postupném svlékání ze sebe platí velmi důležitá
zásada, která vyplývá ze všeho, co nám Ježíš ukázal, o sobě a o
svých učednících:
Vždycky kdo se svléká ze sebe, musí mít dojem, že svlékl
všechno, co měl svléknout a co se na něm chtělo, aby svlékl. Na
příklad učedníci Páně, když odešli od svých rodin a majetku za

Ježíšem, měli dojem, že odevzdali všechno, co od nich Ježíš
chtěl, aby se toho vzdali. Nemýlili se. Nechtěl zatím od nich jejich
životy. Ani od Petra mnohem později, po třech letech nechtěl, aby
obětoval svůj život, a proto se nepozastavil nad tím, že jej Petr
zapřel. Bůh od něho nechtěl, aby předčasně obětoval svůj fyzický
život, a Ježíš přesně věděl, kdy ho má obětovat.
Dojem, že člověk všechno odevzdal co mohl, a že už nemá
co by dalšího odevzdal, z čeho by se ještě svlékl, je nositelem
nejen pokroku, nýbrž i stagnací, které nastávají, jak jsme si už
několikrát vysvětlili, když člověk dospěje nebo měl by dospět ke
zjištění, že nic vlastně nedal, i když se svlékal z mnohého, že se
opravdu jen svlékal, avšak nic nedával, protože dokud si myslel,
že něco dává, vycházel z klamného pochopení svého života jako
ze svého a nikoliv božího. Od člověka se chce, aby něco odevzdával, pokud se člověk domnívá, že co odevzdává, bylo jeho. Později se však od něho chce, by jen vracel, co mu bylo propůjčeno,
a to se přece má dít daleko méně násilně, než když někdo má
odevzdat, co je jeho. Abych tohle zdůvodnil, vracel jsem se
mnohokráte k podobenství o hřivnách nebo o postavení
služebníka na poli a v domě. V prvním případě je nám
znázorněno, jak má být člověk připraven všechno propůjčené
beze zbytku odevzdat, v druhém podobenství, jak má být
připraven zanechat nástrojů Hospodářových, které člověku
sloužily, pokud pracoval na poli, a jak se i tam nemá vcházet kvůli
sobě, nýbrž kvůli Hospodářovi.
Jistěže by se daly tyto principy vyčíst snadno nejen z
podobenství vyřčených Ježíšem, nýbrž i z celého jeho života, a
nebylo by to věci na škodu. Zvolím však jen jednu ukázku, protože
mám dojem, že právě při ní se vykladači snadno dopouštějí
chyby.
Ježíš se vyjádřil o svých učednících, že je všechny, i Jidáše,
přijal ne z vlastní vůle, nýbrž z vůle Otcovy. Tento fakt zbytečně
zbavujeme jeho pádnosti a návodnosti, domníváme-li se, že
prováděl svůj výběr jen pomocí znalosti vůle Otcovy. My už dnes, i
při nepatrném pokroku vědy žádoucím směrem, víme, že ani my
jsme své lidské schopnosti - učedníky - nenabyli z vlastní vůle,
nýbrž že jsme je během života jen poněkud pozměňovali vlastní
vůlí a také využívali vlastní vůlí.
Má-li však nějaká tělesnost, které říkáme živé lidské tělo, k
dispozici tak zvané lidské schopnosti, je přece to dáno vývojovým
stádiem božího stvoření tak, jak se to projevuje právě v lidském
těle. Jsme-li svědky toho, že existují ještě jiné organismy, které
spějí do stadia lidského organismu, a jsme-li svědky toho, že jsou

jiná seskupení hmoty, která spějí úplně jinam, jsme-li dnes ve
vesmíru svědky srážek a výbuchů kosmických těles, nebo jejich
vzniku, mělo by nám to všechno stačit k tomu, abychom pochopili,
že všech šest tvůrčích božích dnů neustále probíhá, že to není
událost minulá. Bohužel věda nedospěla ještě tak daleko, aby
nám mohla zprostředkovat zkušenost o tom, že probíhá také stav
božího odpočinku. Tady náboženská zkušenost předběhla vědu v
době před Kristem. Jen rozumová interpretace tohoto jevu vázne
dosud. Ale to na faktu nic nemění. Nic z toho, co máme ve
vesmírovém kontextu k dispozici, nemáme z vlastní vůle, a mámeli dnes vlastní vůli, je to jen důkazem, že jsme začleněni do
tvůrčího procesu jako lidé také proto, abychom se mohli
rozhodnout z tvůrčího procesu vyjít. Co dále po přijetí učedníků
Ježíš s nimi podnikal, je ukázkou tohoto východiska. Ukazoval
nám, jak jinam máme zacházet se svými schopnostmi, než aby
nám sloužili jen k setrvávání ve stvořeném na úrovni člověka.
Zatím se chováme ke svým možnostem asi tak, jakoby se
choval člověk k samočinnému počítači, o jehož funkci by nic
nevěděl. Byl-li by mu k dispozici, třeba by na něm krájel chléb,
nebo by v něm spatřoval nevhodný kus nábytku a snažil by se ho
zbavit. Tělesnost člověka po narození na tento svět začne být
používána podle toho, co dokážeme do ní vložit ze styku se
zevním světem. Podobá se to používání složitého samočinného
počítače, vyrobeného pro mnohem složitější a závažnější úkoly
než pro elementární úkony. Nevíme, čeho je člověk schopen.
Ježíš však věděl, že člověk je schopen uskutečnit mnohem více
než úkony sloužící ke styku s tímto světem. Řekl: "bohové jste", a
tím prozradil, že od Boha přicházíme a k Bohu se můžeme vrátit,
jako on, jen z rozdílné pozice. My jsme přišli od Boha jako
marnotratní synové, ne tak Ježíš, a vracíme se obvykle po
promarnění všeho, co máme od Otce, neboť za takových
okolností si vzpomínáme na Otcův dům. Je to krajní případ
možnosti připomenout si ho. Kristus sestoupil do lidské tělesnosti,
aby mohl lidem ukázat, jak s ní zacházet jinak, než aby člověka
dovedla k promrhání všeho a ke ztrátě vědomí. Líčí-li v
podobenství o marnotratném synu krajní případ řešení, pak svým
životem líčí optimální, harmonický způsob řešení přechodu do
věčného života pomocí sladkého jha, pomocí úkolu, který staví
před člověka, a o němž člověk dosud nevěděl. Uvádí přitom serii
dobrovolných kroků: odchod vedeného národa do zaslíbené
země, svolení Panny Marie, poslušnost Ježíše rodině a okolí,
odstup od ní atd., jak jsou všechny ty kroky obecně známy z
Nového zákona.

Podle téhož schématu, zachyceného historií židovského
národa před narozením Ježíšovým a pak schematem samotného
Ježíšova života můžeme sledovat měnící se prostředky lásky a její
stupně. Mezi poslední stupeň lásky nepatří extaze nebo mystická
svatba, jak si ji představuje tradice, nýbrž vystupování a myšlení
svatého Jana, učedníka Páně, jeho chování vůči Ježíši, jeho jako
by samozřejmou odvahou pod křížem Ježíšovým, převzetí Panny
Marie jako matky a seslání Ducha svatého na apoštoly. Přitom je
velmi závažná ta skutečnost, že ostatní učedníci Páně, kteří pod
křížem nezískali onen mateřsko-synovský styk s Pannou Marií rozuměj s nesmrtelnou duší - i po seslání Ducha svatého
pociťovali tento nedostatek, jejich život se nevyvíjel jako sladké
jho, nýbrž velmi trpěli, zdánlivě jen pro své poslání, a zemřeli
všichni násilnou smrtí. Rozuměj: Ostatní lidské vlastnosti kromě
lásky, musí jako takové zahynout, láska však zůstává navěky,
pokud prošla oněmi proměnami a oněmi prostředky naznačenými
v životě Ježíše Krista.
Pochopitelně všechny události z Bible, příslušející rozvoji a
stupňům lásky, mají povahu matematických vzorců. Samotné
události jsou jednotlivými použitými symboly jako v matematice a,
b, c,... až n, tvoří řadu, posloupnost symbolů i samotných vzorců.
Vynechat některý člen řady si může dovolit jen člověk zběhlý v
této matematice. Fakta však v lidském životě odpadají tak, že
zkušenosti dřívější stojí za člověkem, není třeba se jimi vždycky
znovu propracovávat, nýbrž jen tehdy a jen odtamtud, kam jsme
nějakým nedopatřením klesli, nebo o co se potřebujeme toho času
právě opřít. Tuhletu stránku cesty jedinečně propracoval Ježíš
Kristus, neboť, jak sám vysvětlil dvěma učedníkům, jdoucím do
Emaus, celý svůj život opřel o proroctví starožidovských
zasvěcenců, nic z toho nevynechal, sám měl před sebou směrnici
detailně vypracovanou. Zásahem jeho fyzického života do historie
náboženství by měl mít každý z nás už velmi usnadněnou pozici,
neboť by mělo stačit, abychom se řídili Ježíšovým příkladem:
"Příklad svůj dal jsem vám" a jen pomocně Starým zákonem:
"Přišel jsem zákon naplnit, ne zrušit."
První stupeň na cestě lásky spočívá v tom, že se jí učíme.
Tento stupeň na schematu na str.... na straně levé je označen
slovy: Láska k Bohu kvůli sobě. Na straně pravé buď jako láska k
sobě, nebo jako prospěchářská láska vůči bližnímu. Židovský
národ se lásce učil v době před Kristem pomocí poslušnosti
předpisům, které mu poskytly program pro stylizaci života. Tehdy
hrstka zasvěcenců nutila národ k poslušnosti vůči Bohu a
slibovala za to kromě jiného narození Mesiáše, uprostřed národa.

Měl to být tentýž Spasitel, který se v nich už narodil. My jsme v
této souvislosti mluvili o Jakobovi, který v urputném nočním
zápase přemohl boží funkci Stvořitele a navázal spojení s boží
funkcí Spasitele. Lidé typu Jakoba vedli duchovně židovský národ.
Rozebrali jsme si také okolnosti, na kterých u Jakoba došlo k
obratu: k překonání cesty z Otcova domu a k návratu do něho v
oné noci. Byl to příklad, jak člověk přechází k duchovní evoluci ne
promrháním všeho, nýbrž spravedlivým životem. Celý Ježíšův
život je protkán skvělými náhražkami promrhání na všech
úrovních vývoje. Všechny tyto náhražky by se daly definovat
slovem odstoupení od něčeho nebo svléknutí se z něčeho, co
dosloužilo, a to neobvyklým způsobem, ne opotřebováním, nýbrž
dosažením lidsky možné dokonalosti v tom, co se pak po tomto
dosažení opustí. V nedokonalém nebo vůbec žádném opouštění
dosaženého se vždycky děly ty největší chyby. Vždyť Ježíš svým
životem dokázal, že kdyby byl neopustil i to dobré, co v jeho životě
dočasně hrálo roli dočasně ničím nezastupitelnou, nebyl by mohl
pokračovat v duchovním vývoji na vyšší úrovni. Vždy znovu a
znovu člověk musí umět jít jako nic, nebo se musí aspoň o to
snažit, vědět, že tomu tak má být.
Kdo si tak nepočíná, jak správně zjistila tradice, k tomu se
vrací staré hříchy ve zjemnělé formě. Snad se dá pochopit proč,
třeba na páru dvojic: Láska - nenávist.
Ježíš pak pokračuje ve svém poučování svým životem dále.
Má-li se v nás narodit vědomí o nesmrtelném v nás, bude k tomu
dále zapotřebí už vědomého, dobrovolného, nikoliv vynuceného
přivolení, jak bylo naznačeno Pannou Marií. A jako ostatní kroky, i
tento měl dvě podoby: trpnou a aktivní. Víme už, že tím že Panna
Maria svoluje, aby se stala svobodnou matkou, vylučuje se jako
žena rovnoprávná s ostatními z tehdejší společnosti. Dává tím
však zároveň svému životu nový smysl. Bez tohoto dvoustranného
aktu nemůže začít samovolný nárůst nového života. O
samovolném nárůstu nového duchovního života by mistr Eckehart
řekl, že je to záležitost duševních sil. Člověk se nemá starat o to,
jak se to může stát, nýbrž jen zařizovat všechno kolem toho. Také
tento druh počínání je rozhodující na všech stupních. Celá
duchovní cesta se podobá práci zahradníka. Musí umět zasít,
zjednat podmínky růstu, zalévat a trpělivě čekat, tj. také dopřát
semeni klidu, aby mohlo vůbec růst, atd. Proto považuji přepečlivý
postup tradice za nevhodný a mnohdy rušivý element. Jsou v ní
chybné nástupy do jednotlivých stupňů a chybné postupy na nich,
a jak by nebyly, když se neopírají o Ježíšův návod, daný jeho
životem. To všechno tradice doplňuje ještě chybným označením

cílů a primitivním zosobňováním sil působících neosobně a
naprosto zákonitě. Bylo by však chybné, kdybychom všechny tyto
nedostatky přičítali křesťanské náboženské tradici. Vždyť jsme
teprve nedávno objevili přírodní zákony a stále se ještě učíme
správnému jejich využití a pochopení jejich mezí. V zákonech
duchovních jsme hotoví břídilové.
Člověk nepřesnými smysly registruje jen některé následky
vstupu na vyšší úroveň duchovní a je-li jeho postup jednostranný,
považuje tyto následky nikoliv jen za přírodní projevy něčeho, co
se smysly nedá vnímat, nebo jen nedokonale, nýbrž za podstatné
znaky příslušné vyšší úrovně.
Na harmonicky prováděné duchovní cestě by se měl
zabezpečit současný růst nejen lásky, ale také poznání, a obojí by
se mělo bez předsudků aplikovat v té časoprostorové existenci, do
které jsme zasazeni. Což neřekl Ježíš dost jasně a srozumitelně,
že nemůžeme milovat Boha, kterého nepoznáváme, když
nemilujeme ani bližního, kterého máme před sebou?
Cesta k Bohu musí být brána jednou pro vždycky jako
přechod z jednoho duševního stavu, ovlivněného smyslovou a
rozumovou činností, do jiných stavů, v nichž postupně vůdčí
postavení smyslů a rozumu pomíjí a vlivem světla poznání a
lásky, které pocházejí z nestvořeného, do určité míry se napřed
smysly a rozum zjemňují ve svých funkcích, kam až stačí jako
zjemnělé dosáhnout, ale později jen reprodukují něco málo z toho,
co se děje mimo ně a za nimi, až posléze vůbec nereprodukují nic.
Totéž platí o živé lidské tělesnosti. Ona musí být překonána dříve
než se opotřebuje na tolik, že už nemůže sloužit jako most do
věčnosti. Tato nezávislost na tělesnosti musí vzniknout dříve, než
tělesnost ve svých funkcích ochabne, aniž by bylo třeba živé tělo
odhodit. Naopak, ono se musí stát branou, kterou se volně
prochází do věčnosti, ono musí přestat být brzdou tohoto vzestupu
do věčnosti a zůstat dlouho ničím nenahraditelnou branou k ní.
Nestarejte se, kterak se to všechno může stát! Naše jediná starost
budiž odstraňovat umělé překážky z cesty a vytvářet optimální
prostředí nástupu, vždy jen proto, že hledáme království boží.
Každý z nás je zatím v sobě ohražen proti Bohu právě svým
tělem, svou myslí, svými smysly, a měl by být jemu tím vším
otevřen. Jsou-li na příklad smysly činny tak, že nasloucháme,
hmatáme, čicháme a chutnáme, otevíráme se vůči stvořenému a
zavíráme se vůči nestvořenému. Právě tak je tomu s rozumovou
činností. Pokud uvažujeme, třeba to bylo o věcech duchovních,
jsme u sebe a nejsme u Boha. Je třeba začít u sebe, ale je také

třeba umět ze sebe vyjít. Kam ale dojít? Stačí ze sebe vyjít, aby
se někam došlo?
Řekne-li se "vyjít ze sebe", neznamená to nevědět o sobě,
ztratit vědomí, nýbrž užívat je jinak než dosud. Užíváme-li vědomí
k vnímání tohoto našeho časoprostorového světa, musí být naše
vědomí na něj napojeno čidly, smysly. Smysly se postupně po
narození člověka přizpůsobovaly tomuto spojení, a něco
podobného se stalo s naším vědomím, které se adaptovalo na
mozkovou činnost. Z toho důvodu muselo trvale rezignovat na
celou řadu jiných možností užití. O jedné, na kterou jsme do určité
míry nerezignovali, víme všichni: je to spojení našeho vědomí se
stavem spánku, ve kterém, je-li v něm vědomí bdělé, se dá snít a
lze se tam ztotožňovat s jiným tělem, než které přitom v klidu a v
útlumu leží na lůžku. V Evropě už ani o této úrovni toho mnoho
nevíme. Na příklad nevíme, že ztotožnění našeho vědomí s touto
úrovní lze dosáhnout beze spánku, bez onoho transu, v kterém se
nachází tělo, když spíme. Není divu, že křesťanští světci potom
nemohli dojít spojení se stavem mnohem vyšším, se stavem
Boha, jinak než za cenu hlubokého transu, mnohem hlubšího než
spánek. Už stav snu představuje rozšíření možnosti člověka za
hranice normálního pohybu a za hranici lidského způsobu
dorozumívání. Např. s Indem si tam rozumíme bez znalosti jeho
řeči a jsme s ním jako by zde u nás, mluvíce svou řečí. Nastává
dokonce časové rozšíření - vědomí. Lze se např. stýkat se svatou
Terezií z Avily, která žila několik století před námi, jako by žila teď.
Stav extaze přináší styk s Bohem, jako by šlo o bytost
časoprostorovou nyní zde jsoucí a nyní zde jednající v času a v
prostoru, tedy zrovna tak, jak nám napovídají naše všední
zkušenosti. Tahle zkušenost však nemění nic na faktu, že Bůh
není časoprostorovou bytostí ani tehdy, kdy ji jako takovou
poznáváme. Jak tomu rozumět? Zažíváme při extazi klam?
Nikoliv. Tam se projevil Bůh ve stvořeném vůči extatikovi, kvůli
extatikovi zastával funkci Stvořitele, nikoliv Spasitele, i když na
sebe bral podobu Spasitele nebo nějakého světce. Tato odpověď
by měla stačit k tomu, abyste pochopili, že extaze ještě nevede ke
spáse, k věčnému, vědomě žitému životu, nýbrž jen k dalšímu,
neobvyklému rozšíření vědomí. Je to jen cesta ke kraji
stvořeného, dál nikoliv. Ježíš svým zacházením s učedníky a
svým líčením posledního soudu ukázal, že není zapotřebí dojít až
po tuto mez stvořeného, aby člověk došel spásy. Seslání Ducha
svatého na učedníky bylo pak důkazem toho, že člověk připravený
tak, jako učedníci Páně, dosahuje spásy bez extaze, bez tranzu,
bez ztráty normálního vědomí o tomto světě. Jde tedy při
dosahování vědomí o Bohu jen o vnitřní záměnu vědomí, nikoliv o

změnu stavu tělesnosti, jaká nastává při extazi. Ideálem je tedy,
aby nastala "jen" tato vnitřní změna stavu. Být extatikem je do
určité míry přirozené nadání, nikoliv nadpřirozená milost.
Ovšemže tuto schopnost, pokud víme, nemůže nikdo uplatnit
mimo oblast náboženského dosahování, takže můžeme mít mylný
dojem, že jde o mimořádnou milost.
Dají-li se extaze zastoupit prostou lidskou činností, znamená to, že cesta naznačená Ježíšem je připravena pro každého
člověka, který je schopen jednat a myslet tak, jak navrhuje Ježíš.
Stačí ze sebe vyjít, aby se někam došlo a kam? Je třeba mít
program další cesty nikoli podle svých lidských představ, nýbrž
podle návodu Ježíše Krista, řídit se tímto programem a nakonec
podřídit stavu nebe nižší stavy.
Je načase, aby už jednou celá cesta k Bohu byla známa
jako postupná změna stavu duše, stavu vědomí, stavu poznání a
lásky, aby se vědělo, že tyto změny mají vždycky povahu vstupu
do připravených pozic, jako by se otevíraly dveře různých komnat
již zařízených a odevždy připravených, které naznačil Ježíš. Svatá
Terezie popsala podmínky vstupu do těchto komnat, používají-li
se tradiční prostředky. Protože tyto tradiční prostředky nepočítají s
všestranně rozvinutým lidským životem, je pomocí nich vstup do
vyšších stavů možný jen za cenu extazí, tj. za cenu opakovaného
opouštění tohoto světa, kterého neumíme na cestě použít. Nebylo
by toho zapotřebí, kdybychom chápali smysl tohoto světa jako
Ježíš, kdybychom celý život považovali za školu a odchod z něho
za podobnou chybu jako jít místo do školy za školu.
Mělo by nám být přitom jasné, že:
1. Kristus působil jako Spasitel před svým narozením na
zemi jako učitel stylizovaného života, přičemž stylizace měla svůj
smysl, aby způsobila narození Spasitele mezi lidmi, jako už
způsobila, že se Spasitel dávno narodil v duši proroků před
narozením Ježíšovým,
2. Spasitel se narodil ve vědomí člověka a od té chvíle učil,
jak se má člověk chovat vůči narozenému Spasiteli,
3. Ježíš stanovil svým životem do třiceti let, jak se má
chovat člověk, v němž se narodil spasitel, vůči zevnímu světu,
4. Ježíš ustanovil, za jakých podmínek se člověk znovu rodí
z vody svým vstupem do Jordánu a křtem,
5. Ježíš stanovil svým odchodem na poušť zlačněním a
přemožením Satana, dokdy naše já má sloužit k rozvoji lidské
přirozenosti a od kdy se musí stát sluhou přirozenosti boží,

6. Ježíš stanovil, jak zacházet s lidskými vlastnostmi,
učedníky, když už nebudou sloužit já, nýbrž Bohu. Zde stanovil
Ježíš hranici lidských možností při rozvoji lidské bytosti, hranici, za
kterou se nemá jít, a pokoušel-li by se o to někdo, jednal by
nesprávně,
7. hranice lidských možností a schopností je znovu Ježíšem
podrobně vysvětlována, jaksi krok za krokem, chvílemi před jeho
umučením a při něm,
8. znovuzrození z Ducha nemůže nastat dříve než se
odevzdá celý lidský duch, jak to ukázal Ježíš na kříži a než se
člověk zřekne osobního, třebaže nejvyššího osobního vedení,
9. znovuzrození z Ducha přináší dokonalou nezávislost na
živé tělesnosti. Lidské tělo má pak význam "jen" pro ostatní
neznovuzrozené, aby skrze tělo jim mohlo být poslouženo tak, jak
nemůže být bez těla.
Toto rozdělení cesty na devět úseků není libovolné. Rozhodl
jsem se k tomuto rozdělení, abych mohl pomocí něho ukázat, co
považuji za správný nástup prostředků a změnu zdůvodnění toho,
co konáme. Pochopitelně celou cestu by bylo možno rozdělit buď
na větší počet drobnějších kroků, nebo na menší počet kroků
označujících hlavní úseky. Nelze doporučit hrubší rozdělení než
na tři části, jako to činí tradice: na cestu očistnou, osvěcovací a
spojovací.
Použiji při této příležitosti rozdělení na devět kroků, neboť
tak se mi bude nejsnáze vykládat, co potřebuje být vysvětleno.
Budu bez dalšího velkého a nákladného zdůvodňování přednášet
fakta tak, jak jsem je zažil v oné chvíli vzdání života v
koncentračním táboře.
Bere-li se život Ježíše Krista mezi lidmi aspoň tak široce, jak
jsem jej začal rozvíjet na příkladu Starého zákona, pak se dá říci,
že židovský národ před zásahem Abrahamovým, tj. před
odchodem do zaslíbené země žil z duchovního hlediska na stejné
úrovni jako celé dnešní lidstvo - národ hospodařil pro sebe a
nedovedl si ani představit, že by mohl hospodařit pro někoho
jiného, na příklad pro Boha, nebo pro obecné blaho všech. K tomu
musí být dodnes každý přinucován, na příklad státní mocí,
právním a pracovním řádem. Promítněme si však tyto poměry do
života jednotlivce, do života každého z nás. Dnešní člověk žije a
hospodaří pro sebe, nebo chce hospodařit především pro sebe, a
pro jiné jen s donucením třebaže nepřímým, tj. musí si na
hospodaření pro sebe opatřit prostředky z práce pro jiné a musí
zachovávat společenský řád. To znamená, že když pracuje pro

jiné nebo pro společnost, zase se vrací po této práci k sobě, i při
práci počítá, co mu vynese pro vlastní hospodářství. Takovému
člověku nebylo a ani není možné vnuknout představu, že by měl
především pracovat pro někoho jiného než především pro sebe.
Proto se nedivím tomu, že když se někdy někdo pustil do hledání
království božího, ocitnuv se už ve sféře křesťanského vlivu, že je
hledal pro sebe. Z této neschopnosti, myslit a jednat sobecky,
vycházela křesťanská tradice, a proto, vyčítáme-li tradici všelijaké
nehoráznosti ve vedení duší, je třeba je přičítat tomu, že, jemně
řečeno, hluboce podceňovala čistotu záměrů jednotlivce, a tudíž u
každého předpokládala sebelásku a na ní postavila své školení.
Tento duch je velmi zřetelně patrný i z celého pojednání A.
Tanquereyho, ovšem že i u všech ostatních, třebaže na příklad u
Garrigou-Lagrange je zahalen do jemnějšího roucha intelektuální
vyspělosti.
Není tedy divu, že židovský národ hospodařil pro sebe v tom
smyslu, že se všeličehos odříkal, co by jinak rád dělal, nebo zase
dělal něco, co by bez donucení neudělal, ale všechno to bylo
vnitřně zdůvodněno strachem před zlou odplatou a touhou po
spasiteli.
Za těch okolností se opravdu království boží přiblížilo k
židovskému národu v podobě Ježíše. Pak však muselo dojít ke
hluboké krizi, jestliže národ chtěl manipulovat s Ježíšem podle
svých představ jako se svým a pro sebe, jestliže z něho chtěl mít
prostředek, pomocí něhož by dosáhl spásy pro sebe. Je to
obdoba toho, co se děje dnes. Vyspělé lidské společnosti, vyspělé
na úrovni techniky života a na poli kulturním, se daří přimět
jednotlivce, nebo dokonce téměř všechny členy svého
společenského zřízení k tomu, aby s tímto zřízením
spolupracovali, a za to člověku nabízí spásu svého druhu, jakousi
soukromou zaslíbenou zemi, kterou mu dokonce společenské
zřízení zabezpečuje po stránce právní, sociální a materiální. Tato
společnost vlastně slibuje člověku, že pokud on bude pro ni
pracovat, ať už tím, že se pro ni něčemu naučí, nebo tím, že pak v
produktivním věku bude pro ni pracovat a podle jejich intencí
myslet, ona zase jej bude chránit a podporovat v jeho
hospodaření pro sebe, pro něho samého. Plnění tohoto slibu
udržuje moderní společnost na nohou tak, jako tomu bylo v
dobách Starého zákona u Židů. Tak zvaná komunistická společnost jde ještě dále: Slibuje člověku, že v budoucnosti bude
existovat zřízení, v němž každý bude pracovat podle svých
možností a bude odměňován podle svých potřeb. Tato vidina
spásy už přesahuje rámec života jednotlivce i celé generace.

Něco podobného existovalo u Židů. Lidem se řeklo, že budou-li
věrni onomu zřízení, které jim bylo dáno od Boha prostřednictvím
zasvěcenců, narodí se mezi nimi Spasitel, který odstraní z jejich
života potíže a povede je do věčného života. Odhlédneme-li od
velkorysosti tohoto slibu, na kterou dnešní společnost nemůže ani
pomyslet, protože nemá po ruce prostředky, které měli staří
zasvěcenci, především víru lidí, můžeme říci, že na druhé straně i
požadavky, které kladlo na lidi tehdejší duchovní vedení, byly
daleko náročnější než jsou požadavky dnešního kteréhokoliv
státního zřízení. Tehdy byl spoután nařízeními každý okamžik i
toho života, v němž si jde dnešní člověk za svým. Byla to totální
stylizace života. Prováděl-li by něco podobného i dnešní člověk, i
kdyby byl nevěřící a nešlo mu o věčný život, kdyby v jeho životě
vládla motivační jednota, na příklad dokonalá harmonie mezi
požadavky společnosti a požadavky jednotlivce, musel by během
života dojít k momentu navštívení Panny Marie archandělem
Gabrielem, řečeno symbolicky. Méně symbolicky: Musel by svým
vývojem duševním dospět k vyššímu smyslu života, kterému by
byl ochoten obětovat svůj soukromý život. Takovými šťastnými
jedinci jsou například umělci, kteří se rozhodli svému umění
věnovat všechny své osobní síly a schopnosti, a jsou pak ochotni
překonávat všechny překážky, které se jim staví do cesty. Takoví
lidé se nevyskytují jen na poli umění, nýbrž i všude jinde, a je jim
všem společné, že jim jde o věc, a že za tímto zájmem jdou
velkodušně, velkoryse. Nepovažujte okamžik velkorysého
rozhodnutí za nic jiného než za početí nového života, nového
smyslu života, narodí se v něm život Ježíšův. Pak ovšem bude
zapotřebí pro tento nový život žít, ne se ho zmocňovat pro sebe. Z
toho vznikla krize židovského národa, že nedokázali Ježíše
nezištně milovat a poslouchat. Rozumějte mi dobře. Nežádá se na
tomto stupni ještě taková vyspělost, aby člověk úplně přestal
myslet na sebe, nýbrž chce se od něho, aby hluboce ve své duši
ukládal poučení, která začnou vyplývat z tohoto nového
souručenství s věčností, a aby důsledně vyvozoval důsledky.
Činím zřejmě narážku na událost ze života Ježíšova v jeho
dvanácti letech. Zpočátku je totiž třeba vytvářet a dotvářet podmínky pro život nového věčného života v lidském nitru. Jakmile se
to nedodržuje, dojde ke smrti tohoto "mláďátka" jako došlo ke
smrti mláďátek v Betlémě. Není tedy zprvu možné lidské vůle se
zbavit, nýbrž ji řídit, nedovolit jí tápat, poskakovat, odskakovat.
Obrat od pouhé lásky k sobě k lásce k věci, v našem
náboženském případě k Bohu, se děje kvalitativně postupně,
kdežto mentálně bleskově v podobě rozhodnutí. Člověk musí
dospět do kvality člověka schopného určitého rozhodnutí, které

kvalitně přesahuje rámec dosavadních rozhodnutí. Rozhodnutí,
má-li být účinné, má mít reálnou, ale přitom velkorysou povahu.
Slíbil jsem však, že si budu všímat jen cesty lásky. Jak je
naznačeno ve schematu na str. ...., východiskem pro cestu lásky
zůstává sebeláska, popřípadě láska k Bohu kvůli sobě, z
prospěchářských důvodů. Na schematu ...prvním stupněm je
citová láska, neboli láska srdcem. Pravou stranu schematu jsem
nevyplnil, protože je třeba napřed o ní pojednat. A tak bych chtěl
říci, že prvním krokem může být snaha milovat bližního jako sebe,
a na této cestě za láskou k bližnímu zase prvním krokem může být
soucit s bližním, a to takový, jaký bychom mohli mít sami se
sebou. Aby se člověk mohl v soucitu osvědčit, musí mít k tomu
příležitost, nesmí se zavírat v sobě pro sebe. Je třeba upozornit,
že je-li člověk veden svým osobním soucitem, neznamená to
ještě, že jedná moudře nebo že se tím neomylně řídí vůlí boží.
Soucit také nelze vzbudit za všech okolností, ani ne vždycky, když
by ho bylo zapotřebí. Je to s ním podobné jako s láskou srdcem.
Cit se brzy opotřebuje, a toto opotřebení je dáno samotnou
povahou citu. Obdobně je tomu se soucitem. Jestliže například
člověku začne být zřejmé, že někdo o soucit nestojí, nebo ho není
hoden, soucit rychle vyprchává. Také by bylo nesprávné vnucovat
se svým soucitem tam, kde je ho sice zapotřebí, ale kde není
vítán a kde je odmítán z nejrůznějších důvodů. Vychovatel, lékař a
kněz ovšem musí situaci hodnou soucitu řešit jinak, z pozice
odborné péče, která nemá být vyprovokována subjektivním
soucitem, nýbrž objektivní potřebou zásahu.
Na vyšším stupni lásky přestává mít soucit povahu
vedoucího motivu lásky, neboť tuto úlohu zastoupí milosrdenství.
Narození Ježíše na zemi bylo výrazem milosrdenství. Je to stav
vyšší než soucit, a možno říci, že kdo není milosrdný za všech
okolností, ten neudrží v sobě naživu narozeného Ježíše. Avšak
lidské milosrdenství je jen vzdáleně podobno milosrdenství
božímu, protože ono podobně jako soucit, i když v menší míře,
postrádá moudrost potřebnou k tomu, aby působilo převážně
objektivně a ne subjektivně. Má-li tak působit, musí se
milosrdenstvím přiodít každá z lidských vlastností, i ty negativní
vlastnosti. Jistě vám neušlo, že Jidáš, který je představitelem
negativně působících lidských vlastností, měl velké pochopení pro
potřeby chudých, takže na příklad oponoval, když nějaké ženě
mělo být dovoleno, aby vylila drahocennou vonnou mast na
Ježíše. Jidáš byl přece toho názoru, že žena by měla mast
odevzdat učedníkům, aby ji oni mohli prodat a peníze rozdat
chudým. Tato epizoda z Ježíšova života je velmi důležitá. Pro

lidstvo bylo velmi milosrdné, že Ježíš mohl být pomocí Jidášovy
zrady ukřižován. Zamyslete se nad výrokem Ježíšovým o
Jidášovi, že by bylo lépe, kdyby se byl nenarodil. Samozřejmě, že
dualistické řešení není řešením nejlepším, ale má-li být člověk z
dualismu vyveden, musí k tomu pomáhat též celý dualistický
systém se vším všudy. Pouvažujte také nad tím, jak musel Ježíš
zapřít svůj soucit k osobám učedníků, když je nemilosrdně opustil,
aby se dostal na kříž a odtamtud vstal z mrtvých. Kdyby byl tehdy
u něho převážil soucit s učedníky, jimž se zhroutila osobní
představa o království božím, nebyl by mohl vstoupit na kříž. Bylo
třeba v něčem předběhnout pořad výkladu naznačený devíti body,
aby bylo zřejmější všechno i na svém začátku. Je třeba ze
stejného důvodu předeslat aspoň ještě jeden výklad. Víme, že
Ježíš pro vstup do království božího požadoval znovuzrození z vody a z Ducha. Tímto pořadím znovuzrození je také naznačeno, že
napřed se musí dovršit znovuzrození z vody a teprve potom
zrození z Ducha. Zrození z vody podobně jako zrození z Ducha
jsou stavy, označující určitou úroveň duchovního vývoje. V
žádném případě jí není akt křtu. Jinak řečeno. Aktem křtu, k
němuž neměli učedníci svou moc, ani své pověření, nýbrž moc
Ježíšovu, uváděli učedníci lidi do vyšších stavů vědomí. V čem
pozůstává toto zvýšení stavu vědomí? Dá se vysvětlit následky,
proti čemuž se dá namítnout, že to není vysvětlení samotné
podstaty tohoto povýšení vědomí. Smiřuji se s tímto nedostatkem,
protože nechci vykládat převážně cestu poznání. Stav
znovuzrození vodou se projevuje už ve svých začátcích
schopnostmi, které člověk před tím neměl, především soustavným
odhodláním plnit vůli boží. Nadto člověk začne být vybaven daleko
větší odolností proti hříchu, než jakou měl dříve, větší stálostí ve
sledování duchovních záměrů, novým vnitřním řádem hodnot,
který, ač nepsaný, je živý a osvětluje cestu daleko kupředu, činí ji
předvídavou, velkorysou a přetvořuje lidskou bytost. Znovuzrození
vodou je nám ukazováno Ježíšovým životem, začínaje jeho
narozením a konče křtem Ježíšovým v Jordáně. O všem mezi tím
se dá říci, že jsou to fáze znovuzrození vodou, které končí nebo
vrcholí křtem vodou. Kdybychom se chtěli o tomto průběhu
znovuzrození krátce vyjádřit, řekli bychom, že je to kvašení
způsobené kvasem, který vzala žena a zadělala do mouky, která
pak všechna zkvasila. Je přitom žena, a volně by se dalo říci, že
nezadělává žena do suché mouky, že má k dispozici křestní vodu,
a proto i ona je vodou asi tak, jako umělecké dílo označujeme
právem jménem jeho autora. Říkáme na příklad: to je Dante
Alighieri, máme-li před sebou jeho Božskou komedii, to je Rafael,
máme-li před sebou jím namalovaný obraz. Nejvýznamnější úlohu

při znovuzrození vodou hraje Panna Maria dávno před tím než
Ježíš vstoupí do Jordánu, aby se dal pokřtít svatým Janem
Křtitelem. Není bezvýznamné, že Ježíš ji uznává za svou matku až
do křtu v Jordáně, ale po něm a po poušti prohlašuje: "kdo je má
matka? " To znamená, že matka jej v té chvíli položila do náruče
Otcovy, Stvořitelovy, už ne do jesliček, do stáje, do lidského těla.
Člověk Ježíš už nemá domov v těle, nýbrž u Otce, a to je krajní
důsledek znovuzrození z vody.
Po tomto úvodním vysvětlení se dá už definovat
znovuzrození z vody jako přechod lidského vědomí ze stvořeného
do nestvořeného.
Není náhodné, že se při začátku stvoření v Genesi mluví o
Duchu božím, který se vznášel nad vodami, jako by všechno
stvořil z vody, a pak není divu, že zase skrze tuto prvotní vodu se
člověk vrací ke Stvořiteli. Potřebuje k tomu moc Spasitelovu, moc
zpětného pohybu, chceme-li mluvit symbolicky.
Znamená-li znovuzrození z vody přechod ze stvořeného do
nestvořeného, co potom ještě navíc může přinést znovuzrození z
Ducha?
Myslím, že bylo dost jasně řečeno, že znovuzrození z vody
je postupný vstup do nového stavu vědomí. Začátkem tohoto
vstupu je symbol narození Ježíše v Betlémě. To znamená, že
tento stav má zpočátku vypovídací schopnost nemluvněte, ale
přesto je velmi reálný, a každý, kdo ho zažil, třeba jen v tomto
nástupním stádiu, vzpomíná na něj jako na nejvýznamnější
zážitek svého života. Neví třeba, oč jde, ale už ví, že člověk je ve
své podstatě nesmrtelný, a to je zkušenost, která už v této fázi
představuje značný duchovní pokrok. Je důležité, abyste věděli,
že tento úvodní vstup do věčnosti, jakož i všechny další, mají
rozmanitou povahu podle toho, co do nich člověk vložil.
Nezapomínejme, že všechno, co člověk do té doby do díla
vkládal, považoval za své, a pak míra tohoto vkladu ze svého
přímo určuje velikost odezvy na tento vklad. Tímto vkladem
nemusí být jen míra sebezáporu, nýbrž i druh přání. Víme dobře,
že kdo šel k Ježíši pro uzdravení - to byl jeho druh přání - ten byl
jen uzdraven bez účinků na duchovní uzdravení. Toto pravidlo
platí i později, když člověk hospodaří už ne se svými, nýbrž se
svěřenými hřivnami. Za dvě hřivny, s nimiž správně hospodařil,
dostane dvě města, za pět hřiven pět měst. Rozumějte dobře této
vyšší fázi vývoje. Něco jí muselo předcházet. Ne nějaká
předurčení určují počet hřiven, který předává hospodář
služebníkovi, nýbrž něco předcházelo tomuto předání hřiven, zde
na tomto světě a v tomto životě. Někdo se před tím osvědčil v

malém, jiný ve větším. Křesťanští mniši a asketové měli dojem, že
se osvědčují ve velkém, když se vzdají všech požitků tohoto
světa, protože však neměli možnost se osvědčit ve světě, do kterého byli svým narozením postaveni, nemohli se osvědčit ve velkém, v tom podstatném, v komplexním stavu stvořeného, jemuž říkáme lidský úděl. Utéci dříve než se osvědčíme není nejlepší řešení. Takový útěk představuje nepochopení celého smyslu života
do všech podrobností. Pochopení tohoto smyslu je toto: Z čeho
utečeme, to nás nemůže vést, ovšem může nás to svádět,
abychom se k tomu vrátili. V podobenství o posledním soudu
Ježíš také řekl. Co jste neučinili bližnímu mému, mně jste
neučinili.. A protože je člověk spasen jen za to, co učinil.... ostatní
si doplníte sami.
Řekli jsme si, že křest v Jordánu představuje dovršení
vývojového stavu znovuzrození z vody. Nastupuje podmanění já
na poušti a z něho logicky vyplývá zaučování lidských schopností
- učedníků - do nové úlohy, ovšem i v tomto případě do úlohy
přechodné, řekl bych nácvikové. V podstatě se dá zjednodušeně
říci, že Ježíš učil své učedníky milosrdenství, jehož sám byl
výrazem. Dvanáct učedníků znamená všechny lidské schopnosti,
vesmír v malém, ve stadiu žádoucí rozvinutosti. Jsou to
schopnosti více méně pozitivní, těch jedenáct, a pak schopnosti
více méně negativní, Jidáš. Umět odít všech dvanáct
milosrdenstvím. A my už jsme si ukázali na jedné epizodě s
Jidášem, že i v jeho případě šlo o odění milosrdenstvím, ovšem
po svém, podle střižení té vlastnosti. Přemýšlejte o tom, jak
kteroukoliv vlastnost lze odít, dovršit nebo podtrhnout
milosrdenstvím. Proč je toho zapotřebí? Protože člověk se má v
této fázi učit nehledat spásu už jen pro sebe, nýbrž stejnou měrou
pro ostatní, a to je věru těžký úkol i pro toho, kdo už, jak se mu
zdá, spásu pro sebe našel.
Z toho, že Ježíš po křtu v Jordánu a po přemožení já na
poušti musel přijmout učedníky, nebo, jak se Ježíš vyjádřil, Otec
mu je poslal, vyplývá, že dotkne-li se lidské vědomí při
znovuzrození vodu nestvořeného, není boj za věčný život ještě
vybojován. Je třeba dále zapojit do boje všechno, co vývojem
stvořeného vzešlo a dostalo podobu lidských schopností a
vlastností, přičemž pozitivní schopnosti a vlastnosti - těch jedenáct
učedníků mají funkci jinou než negativní vlastnosti - Jidáš. Také
přežívají, přetrvávají smrt Ježíšovu na kříži ony pozitivní
vlastnosti, kdežto negativní nikoliv. Jako by na nich proběhla
podstatná část posledního soudu a rozdělila je na dvě části, na
jednu určenou ke spáse, k věčnému životu, a na druhou, určenou

k zatracení. Co se člověk marně snažil v sobě zatratit, to samo
odchází postupujícím znovuzrozením z Ducha, takže, až potom se
dovrší i znovuzrození z Ducha, budou platit slova svatého Jana,
napsaná v jeho epištole, že znovuzrozený už nehřeší. Nemá totiž
k tomu prostředky, jeho pozitivní lidské vlastnosti se ocitly na
druhém břehu, negativní přišly nazmar, tedy vydaly své ovoce a
odešly. A tak je tomu s celou naší živou tělesností, neboť ona
představuje něco, co má odejít, co má jen dočasnou i když ničím
nezastupitelnou cenu. Je jí však zapotřebí až do uskutečnění
znovuzrození z Ducha, a po něm pro jiné. Bez živého těla ani
světci ve stavu nebe nemohou provést, co živý člověk v těle,
protože to, co on může, je to malé konkrétní, kterého však je
nutně zapotřebí, protože je třeba si zajít za dalšími a dalšími lidmi,
kteří jsou jen a jen lidmi a jen lidské jednání pochopí. Jděme však
dále: Ježíš také o sobě řekl, že teprve po ukřižování potáhne za
sebou všechny. Mluvil ovšem o obecném tažení božím, které si
neosvícený člověk neuvědomuje, a mluvil o počínání vtěleného
Boha. My si tohoto obecného tažení málo ceníme, a vůbec
bychom je nepochopili, kdyby nebylo zkonkretizováno učedníky
Páně. Mylně považujeme zázraky, které učinil Ježíš za tři roky
svého učitelského úkolu zde na zemi, za něco většího, než co činil
a činí bez své tělesnosti. Z toho je patrno, jak si ceníme oné malé
konkrétní pomoci a dáváme jí přednost před pomocí obecnou. Je
nám však třeba obojího.
Systémem uplatněným tradicí se z devíti kroků, jimiž jsem
naznačil správný postup podle vzoru Ježíšova, dá provést vcelku
dost dobře jen krok první. Nechybí v něm záměr zrodit v sobě
Krista, symbolicky řečeno přivést Ježíše na zem. U křesťanů však
tento záměr je ještě užší a subjektivnější než u starých Židů, kteří
si přáli, aby se zrodil Mesiáš pro celý národ. V křesťanství se má
zrodit jen v nitru jedince a pro něho. Snad je to záměr konkrétnější
a méně mlhavý. Chybí však zdárné zakončení prvního kroku.
První krok se uměle natahuje do nekonečna v různých malých
obměnách starými prostředky, zatímco měly dávno již nastoupit
prostředky nové. Vyloučení Panny Marie ze stavu plnoprávných
žen tím, že jako svobodná matka měla porodit, je někdy, ve
výjimečných případech nahraženo odchodem ze světa. Historie
nám však ukázala, že tomu tak nebylo a nemělo být. Utajení
Panny Marie před porodem má být dočasné a má být zrušeno
zasnoubením se svatým Josefem, rozuměj s osvíceným nebo
aspoň
správně
informovaným
rozumem,
zatímco
neinformovanému rozumu, Herodesovi, má být zabráněno všemi
prostředky, aby mohl zasáhnout do Ježíšova života. Asi takto:
Kdyby člověk nabyl sebevětšího vzdělání, určeného pro tento

svět, tj. pro hospodaření pro sebe v tom nejširším slova smyslu,
celé toto vědění musí být oklasifikováno podle svého účelu a
podle této klasifikace se s ním má zacházet. Nepoužívat k setí
obilí psacího stroje.
Už před tím, jakmile se dosáhlo úrovně stylizace života lidsky únosné, má se pomýšlet na to, aby se tato úroveň obětovala,
to znamená v tomto případě nepřivlastňovat si ji, nežít z ní pro
sebe ani pro své uspokojení nebo pro urovnání svých poměrů,
nýbrž nabídnout ji, bez nároku na návrat do dosavadního stavu,
vyššímu, o kterém nevíme nic, o kterém nevíme, kterak se to
může stát. Od tohoto bodu bude velmi těžké vysvětlovat, v čem
takové vyšší stavy pozůstávají, protože celé lidstvo, téměř beze
zbytku, se nachází se svým stavem vědomí pod nimi. Každý sice
umí spát, čili zná jiný stav ztotožnění než je ztotožnění sebe s
tímto lidským tělem a s celým prostředím ve kterém žije, ale stav
spánku se snem není brán vážně. Vyšší stavy, které mám na
mysli, neruší bdělý stav mysli, naopak jej násobí, čímž se liší od
spánku. Jestliže Panna Maria žije před zvěstováním andělským
čistě, rozuměj stylizovaně, nežije tak kvůli sobě, nýbrž kvůli Bohu,
rozuměj kvůli nejvyššímu stavu vědomí, lásky a existence.
Zmíněným způsobem dovršená stylizace života dopomůže
každému člověku k tomu, aby mohl svou vůlí dospět k tomuto
záměru.
Ještě bych chtěl říci, že všechny vyšší stavy vědomí,
nenacházejí-li živnou půdu v běžném bdělém stavu, degenerují do
poloextatických a extatických stavů, do stavů jakési sebeobrany
před nízkou úrovní bdělého stavu. Nejbližším stavem, vyšším než
bdělé vědomí spojené s vnímáním tohoto světa a s postupným
způsobem chápání, je vědomí obdařené něčím, co bychom mohli
lidově nazvat myšlením spojeným s nápaditostí, která nevyplývá
jen z dosavadních vědomostí nebo z jejich kombinace, rozkladu a
syntézy. odborněji bychom mohli tyto stavy definovat jako
nečekaný vznik naděje s reálným obsahem. Odkazuji vás přitom
na hlas starozákonních proroků, kteří dost konkrétně líčili ve
svých proroctvích budoucí život Mesiášův. Všechna tato proroctví
vrcholila navštívením Panny Marie archandělem Gabrielem,
navštívení, které mělo nejen konkrétní obsah, ale i konkrétní
následky a tím se liší od klamných vnuknutí. Člověk se ke
správnému rozlišení klamného od pravdivého musí teprve pracně
a trpělivě propracovat, přičemž by bylo chybné, kdyby třeba jen na
chvíli touhu po věčném životě zaměnil za touhu po pravých
vnuknutích. Záměna prostředků za cíl hrozí na každém stupni,
nejvíce však na začátku. Nejlepší obranou proti tomu je nestát o

určitý druh vedení, třeba o vedení snem, nýbrž se podřizovat
vedení, jaké se dostaví, a být si vědom toho, že úroveň tohoto
vedení odpovídá čistotě záměrů vedeného.
Napověděl jsem tedy, že vyšší stavy vědomí mají povahu
nových, dosud neznámých závislostí a vztahů a nových zdrojů
poznání. Abyste tomu lépe rozuměli, vypůjčím si pojmy budič a
buzení. Živé lidské tělo se totiž vůči vnějšímu prostředí chová jako
budič kmitů. Samo tělo je soustavou různých druhů kmitů, slouží k
buzení kmitů, uvádění soustav schopných kmitů do kmitavého
stavu. Představme si, že vnější prostor mimo člověka je naplněn
stejnosměrným proudem, tělo tento proud jako budič zpracovává
soustavně na střídavý proud určité frekvence a tím způsobem je
živé a tím způsobem zaznamenává procesy mimo sebe a v sobě,
mění procesy vnější na procesy vnitřní. Je zkušeností mnoha
tisíciletí, že zavedením nového způsobu myšlení a jednání se
zavádí okolní vesmírová síla do nových center v těle a oživením
těchto center, dříve latentních, se oživuje a umožňuje nový vyšší
způsob poznávání. Bez budiče - lidského těla, není možná
transformace nekmitavé vesmírové síly na kmitavou, tedy není
možný lidský projev všeho druhu. Bez otevření nervových center,
která mohou jinak zůstat uzavřena, hospodaříme jen pro sebe a
jen pro tento svůj viditelný a dosud otevřenými centry vnímatelný
svět. Pak nemůže nastat změna stavu vědomí, nemůžeme se
znovu narodit z vody a z Ducha. Dítě se neumí vzepřít tomu, aby
naslouchalo, vidělo a vnímalo všemi smysly a rozumem
zpracovávalo, co vnímá, ale člověk dospělý, protože není jako
dítě, může se svým způsobem myšlení a jednání vzepřít tomu,
aby překročil meze pomíjejícího. V tom je velký a neblahý rozdíl
mezi dítětem a dospělým. Přistoupí-li k tomu ještě neznalost
prostředků, pomocí nichž se člověku otevírá širší pole působnosti,
spěje člověk drobnými krizemi ke krizi konečné, k fyzické smrti,
aniž před tím překročil práh věčnosti. I na cestě lásky musí být
člověk poučován Ježíšem, musí se stát jeho učedníkem typu
svatého Jana Miláčka Páně. Kdyby si chtěl vystačit se svou
láskou, nenaučil by se milovat tak, jak je zapotřebí k tomu, aby
člověk přešel přes hranice pomíjejícího. Zdánlivě z
nepochopitelných důvodů by se i u něho stupňovalo utrpení,
nastupovaly by temné noci smyslů a ducha, krize všeho druhu, a
krize větší než u člověka, který se stará jen o sebe. Jak to dopadá
s láskou, která se ocitla v učení u Ježíše, vidíme nejlépe z
evangelia sv. Jana, které je hlubší než evangelia synoptická. Nyní
už víme, že hloubka lásky, naznačená na str.... má být doplněna
obdobnou láskou k bližnímu. Ukázkou nám budiž svatý Jan pod
křížem po boku Panny Marie.

Připadá vám asi, že takto kombinovaná cesta lásky s
poznáváním cesty ukázané Ježíšem, je na závadu oné prosté
cestě lásky tak krásně prováděné sv. Františkem z Assisi a
mnohými jinými křesťanskými světci. Mějte však na mysli, že si
nepřeji nic jiného, než abyste se nevzdalovali od Ježíše Krista v
ničem a nikdy, za žádných okolností, aby jste si byli vědomi toho,
že za ním jdete tak, jak bylo naznačeno v devíti krocích: Napřed
převážně stylizací života. Jaká je přednost tohoto postupu: Budete
Ježíše následovat dříve než se ve vás narodí. Už v tomto stadiu
dorostete k onomu zázraku početí Panny Marie. Vaše nesmrtelná
duše svolí, aby se v ní narodil Ježíš a vy toho budete tichými
svědky. Tento její souhlas bude prvním konkrétním stavem, první
jistotou o novém životě ve vás. Brzy tato jistota přejde i do vašeho
rozumu, svatého Josefa, a on vám bude vydatným pomocníkem
tou svou stránkou, která není založena na znalostech naučených
v tomto světě. Naučíte se rozlišovat mezi Herodem, který je tu
kvůli vládě nad tímto pozemským světem, a mezi svatým
Josefem, jehož osvícení nepochází z vědomostí nasbíraných od
chvíle narození na světě.
Popřejete-li novému plodu patřičný klid a budete-li jednat jen
okolo něho, jako rolník, který zasel semeno a v klidu očekává jeho
vzklíčení, pak také vy, nastoupivše nový smysl života, změníte
způsob modlitby a jednání, už tehdy na méně povídavý a více
trpný. Už tehdy se má přejít na trpnou aktivitu. Až potom stav
znovuzrození z vody pokročí tak daleko, že z vody, z Panny Marie,
vyjde nový život, budete vědět, že není na vás, abyste ho kolíbali,
nýbrž jen abyste se z něho radovali a ponechali samovolně
působícím duševním silám, aby ho zahřívaly. Mám na mysli
symbol zvířat ve stáji, v těle. V té době by se mělo dbát na to, aby
pudový život sloužil nově narozenému, aby ho nerušil atd.
Všechno už bylo vysvětleno několikráte, až na to, že na cestě
lásky nastávají zjednodušení, která jinde a při jiných způsobech
cesty nastupují jen liknavě, neboť na nich se jen velmi těžko
překonává svébytnost neosvíceného rozumu a zabraňuje se tím
nástupu jistot, o nichž bude dále řeč.
Nikdo z nás nepochybuje, že má k dispozici živé tělo, a že
je má i tehdy, když na ně zapomíná, na ně nemyslí a nebere je v
úvahu. Smysly a rozum mu vždycky nepředkládají do vědomí tělo,
nýbrž jen tehdy, když je pociťuje, například je-li unavené, blažené
nebo zmáhané nějakou námahou. Nebylo by správné, kdyby si
člověk uvědomoval svou tělesnost, není-li toho zapotřebí. Takové
uvědomování by většinou brzdilo lidskou činnost, která se provádí
do určité míry lidských možností tak, jakoby tělo nebylo. Mít tělo je

jistota zvláštního druhu, je připomínána člověku samovolně, bez
jeho zvláštního přičinění, a to tělesnými funkcemi, kterých toho
času užívá.
Podobnou jistotu nabývá člověk o tom, že se v něm narodil
Ježíš. Teprve když potřebuje s ním něco provést, je svědkem, že
tu je. Upozorňuji však, že Ježíš tu zprvu jen je, nic více, asi tak
jako tělo člověka právě narozeného na svět tu zatím jen je, zcela
bezmocné, vydáno na pospas svému okolí. Nemohlo to být lépe
ukázáno než symbolikou Ježíšova života, která je navlas podobna
lidskému životu od jeho začátku. Je to začátek zrození z vody, z
Panny Marie, z nesmrtelné duše. A nikdy nikde se z ničeho a z
nikoho jiného nenarodí. Všimněte si také, kdo měl hned od počátku jistotu o tom, že se narodil Bůh v podobě člověka. Jediná
Panna Maria a sv. Josef, osvícený rozum. Ostatní, pokud byli dosti prostí, jako např. pastýři, viděli aspoň určitá znamení, podle
kterých usuzovali, že se něco stalo.
Na tato znamení bych chtěl aspoň stručně upozornit,
protože lidé mají velkou představivost, která je může lehce klamat.
Naštěstí jsme byli v nedávné minulosti, ve hnutí K. Weinfurtera,
svědky nejrůznějších druhů sebeklamů v tomto smyslu: Někomu
se zdálo, že se mu např. narodilo krásné dítě. Domníval se, že
zažil narození Ježíše v sobě. Ve většině případů toto a podobná
znamení jsou jen ukázkou lidské představivosti a sugestivnosti
různých psaných návodů, v mizivém počtu případů jde o posilu,
kterou člověk ve bdělém stavu podvědomě odmítal nebo jí
nevědomě překážel. Je-li takové znamení nositelem jistoty, že se
to stalo, ne nositelem vyčteného dohadu, pak opravdu došlo k
narození. Člověk má však rozum, a ten bývá aspoň chvilkami
osvícen, neboť se v něm projevuje změna úrovně vědomí. Co
rozumím touto změnou úrovně vědomí v tom případě, ne ve
všech? Uvědomujeme si např. něco, co vnímáme smysly. Ze
smyslového vnímání vyplývá ona úroveň lidského vědomí, kterou
vládneme my lidé všichni. Vnímáme smysly něco, nabýváme
jistotu, že to je.
Takovým způsobem jsem si jisti, že okolí, se kterým se
pomocí smyslů stýkáme, opravdu je. Že něco je, o tom můžeme
být přesvědčeni různým způsobem, protože ne všechno je tu
stejným způsobem. Hmota je tu jinak než píseň, kterou slyšíme.
Jakmile píseň dozní, už tu pro nás není. Pro neslyšícího tu není
ani jeden zvuk, ani jedna píseň. Avšak pro naslouchajícího je tu
píseň mnohem více než pro pouhého slyšícího, který jí nevěnuje
pozornost. Naše nesmrtelná duše má schopnost bez mezer,
ustavičně naslouchati novému životu, který se v nás zrodil. Co

naposlouchala, to se z ní už neztrácí, je v ní pořád, jako by si
slyšené ukládala do paměti. Protože si slovy "naslouchá" a
"pamatuje si" pomáhám jen pro usnadnění naší představy, bylo by
lépe říci, že v ní roste zkušenost o nově narozeném. Skvěle to
vyjádřil evangelista, když napsal, že Panna Maria hluboce uložila
v duši výrok Ježíšův z jeho dvanáctého roku, že on musí být v
tom, co je jeho Otce. Je tu zmínka o vůli, všimli jste si jí. Ježíš nás
učil manipulovat vůlí na tomto stupni vývoje. Člověk na cestě
lásky začal tím, že chtěl milovat, ale ještě milovat neuměl. Jakmile
se v něm narodil Ježíš, už nemusel dál chtít milovat, protože
přítomnost Ježíšova ho vedla k této lásce, a člověk měl dojem, že
samovolně miluje. Podobně je tomu v oblasti víry. Dříve se člověk
musel snažit věřit, chtěl-li věřit. Nyní už nepotřebuje chtít věřit,
nýbrž věří samovolně s naprostou samozřejmostí.
Podobně je tomu v jiných oblastech, v nichž rozum je
najednou přesvědčen bez úvah. To všechno jsou zevní známky
oné nehmatatelné jistoty, že Ježíš tu je. Však kdyby tu přestal být
- a to se může stát, neboť máme k dispozici Heroda, který ukládá
o jeho život a pobíjí mláďátka - hned bychom pociťovali velkou
ztrátu, jako kdyby odešla podstatná složka našeho života. Stává
se též, že narozený Ježíš musí najednou odejít nebo se skrýt až v
Egyptě, až tam, kam nesahá moc neosvíceného rozumu, který
touží po samovládě. Ani v začátcích se nelze Ježíše zmocnit
rozumově. Všemu postupně se učící rozum nemůže ani v
nejmenším vládnout Ježíši, uchopit ho. Tento symbol je velmi
dobře rozepsán na počátku historie Ježíšova života. Rozum může
jen pochopit smysl této historie, ale nemůže se proto ještě Ježíše
zmocnit. Ježíš patří Panně Marii, a bude jí patřit až do dokončení
znovuzrození vodou, do křtu v Jordánu. Toto patření Panně Marii
má ovšem jinou povahu než má lidské vlastnění. Dalo by se spíše
mluvit o nesmazatelném záznamu. Ona v sobě vytváří souvislý
záznam o Ježíšově životě. Tento záznam je jakýsi druh nové
paměti, kterou už nebude zapotřebí ztratit, nýbrž která bude
základem styku s věčným životem. Je tomu podobně jako u dítěte,
které se narodilo na tento svět. Každý z jeho pohybů a veškerá
jeho činnost i myšlení něco v dítěti střádají k plnosti
koordinovaného pohybu při chůzi, k nácviku všeho možného, čeho
bude později užívat uvědoměle, nikoliv pudově, a pro nácvik, který
má za sebou, bude kráčet samovolně, nebude muset myslet na
krok atd. Nenaučilo by se chůzi, kdyby před tím nerozhazovalo
nožičkama, aniž by ještě chtělo chodit. Dítě se při prvních krocích
právem obává pádu, později by byla tato obava brzdou rozvoje v
chůzi. Malý človíček tady někoho chrání, koho vidí a pociťuje.
Ježíše však nevidíme a pociťujeme jinak než smyslově, ale

počínáme si, jako bychom chránili někoho, koho vidíme. Dotknu
se trochu této podoby ochrany. Tak například zpočátku máme
velký strach před hříchem, takže pro tento strach a odpor vůči
němu ho budeme moci těžko spáchat. Pády si upřímně
odpláčeme, až konečně přestaneme s Ježíšem padat, neboť, aniž
to víme, postavili jsme se už na nožky Ježíškovy. I když nevíme
nic o Ježíšovi, do našeho vědomí přešly obavy o něj, které jsme
před tím neměli. Naopak odešly jiné obavy, které jsme před tím
měli a kterých jsme se marně snažili zbavit. Nevíme ještě, že tyto
změny v hodnocení jsou způsobeny životem Ježíšovým v nás, že
pocházejí z oné nové paměti, o které byla řeč.
V té době lidská vůle nemá zahálet ani bloumat. Víme, že
Ježíš už ve dvanácti letech musel být v tom, co je jeho Otce, jak
se sám vyjádřil. K tomu stavu se ovšem musí dojít, dorůst. Víme
jak. Člověk v té době ještě přímo nepoznává vůli boží, ale dovedeli být poslušný zprostředkovaných rad božích, zprostředkovaných
mu událostmi, radami lidí i radami věcí, rozeznává už dost jasně,
co je dobré a co špatné, nebo, co má učinit a co nikoliv. Kdyby
snad slyšel nějaký hlas nebo hlasy, byl by to odstrašující začátek
chybných konců. Vedení, kterého se mu dostává, neústí ve
slovním vedení odjinud než z úst žijících lidí. Člověk je poučován,
jak vycházet ze sebe, aby byl v tom, co je jeho Otce. Proto Ježíš
radil, abychom jednali ve svém činném životě jako bychom byli
služebníky na poli Hospodářově, a při modlitbě, jako bychom byli
v jeho domě. Ničeho více není třeba. Tím dorosteme za pomoci
života, který v nás narůstá, k tomu, co Ježíš vyjádřil ve svých
dvanácti letech, že musí být v tom, co je jeho Otce, a prokázal
moudrost, která překvapila i učené lidi. Být v tom, co je Otcovo, se
dá zpočátku realizovat jen jako poslušnost ve všem, co
považujeme za vůli boží. Opět tu platí, že ke všemu se postupně
dorůstá správnou přípravou. Moudrost boží zprvu vyvěrá do
lidského vědomí jen když plníme ještě další podmínky, v nichž se
v té době ještě nevyznáme. Vždycky však, nejsme-li příliš
zahleděni do sebe, tuto moudrost rozeznáváme, protože jsme
před jejím zásahem vstoupili do toho, co je Otcovo. Nejde zatím o
vstup příliš hluboký nýbrž jen okrajový, nicméně podle následků
můžeme snadno poznat, že moudrost, které jsme pouhými
svědky, nevznikla přemýšlením, nýbrž jakýmsi vstupem do ní.
Podobné krůčky děláme na cestě lásky. Také tam objevujeme
lásku, která není naše, a tak se pomalu z moci boží učíme svlékat
se ze sebe. Kdybychom ustrnuli u sebezlepšování vyháněním
hříchů, nepřekročili bychom nikdy tomuto způsobu jednání
odpovídající poměrně nízkou úroveň poznání a lásky, protože
naše hříšnost nám prozrazuje, že naše já nás, naši vůli nepos-

louchá, že naše ctnosti nejsou zatím učedníky Páně, já není donuceno, aby sloužilo, nýbrž je dosud zvyklé, aby se jemu sloužilo.
Točí-li se někdo příliš okolo svých hříchů a ctností, točí se také
kolem sebe, protože možná jeho snaha být čistý je výrazem vůle
líbit se sobě, což často bývá člověku přednější než líbiti se Bohu a
odstraňovat překážky na cestě k němu. A těch je více, než jsou
naše hříchy. Jednou z nich je sebeláska, která je zprvu nezbytná,
později zpomaluje celý proces postupu, až nakonec celý postup
mění v jakýsi vyrovnaný stav, v němž není možný další pokrok.
Člověk visí mezi nebem a zemí, na zem má daleko, do nebe ještě
dále, na zem se mu nechce, do nebe nemůže.
Protože velmi záleží na tom, aby naše vůle postupně
přestávala sloužit našemu já, je důležité, abychom si za všech
okolností upřímně přáli milovat Boha nade vše. Čím méně jsme
schopni této lásky a čím upřímněji po ní toužíme, tím rychleji se
dostáváme se svou touhou do učení u Pána Ježíše. Podobně se
učíme napřed soucitu, později milosrdenství, přičemž se už
snažíme nerozeznávat hodného od nehodného. Až naše
milosrdenství se stane jednou učedníkem Páně, bude prodchnuto
jeho mocí a jí budou prodchnuty i naše negativní vlastnosti.
Myslíte si, že by byl Jidáš provedl svou zradu, kdyby mu byl Ježíš
ještě při poslední večeři k tomu nedodal moc? Jít tedy k Bohu i
svou nedokonalostí i slabostí, nenechat stranou žádnou část své
osobnosti, to je zárukou toho, že se naše cesta záhy stane
sladkým jhem, že bude prosta bolestivých skoků. Bůh nás
nepotřebuje vytrhnout z toho, čím mu sloužíme a čím se k němu
obracíme.
Je to komplexní stav duše a zarážející směs temnoty a světla, suchosti a nesmírné lásky boží v utajeném stavu skutečné bezmoci a utajené energie, což je těžko analyzovat, nechceme-li
upadnout do protichůdných výroků. Je třeba si přečíst samotného
sv. Jana z Kříže pomocí vodítka, které se pokouším dát. Z toho
důvodu vysvětlíme:
1. Základní prvky této duchovní noci,
2. průvodní zkoušky, které ji doprovázejí,
3. její výhody.
1. Základní prvky této zkoušky
1422. A. První a nejpodstatnější je vlité nazírání, které Bůh začíná sdělovat duši, ale způsobem tajným, temným, který si duše
neuvědomuje a který způsobuje bolestný a děsivý dojem. "Je to,"
praví náš světec (Noc, kn 1, kap. IX) "začátek temného a suchého

nazírání, které zůstává utajeno a skryto dokonce i tomu, který je
zažívá ...způsobuje v duši touhu po samotě a tichu, takže myšlení
už se neupíná k žádnému jednotlivému předmětu a nemá chuť
myslet na něco takového."
Aby nám vysvětlil tento stav, světec používá dále (Noc, kap.
X, kn. II) přirovnání, které je nyní užitečné mít na zřeteli: Vložíme-li
kousek vlhkého dřeva do ohně, oheň je začne vysušovat a vyhání
z něho mízu. Pak je začerňuje, zatemňuje, vytahuje z něho jeho
špatný pach, postupně je vysouší, začíná je zapalovat a
proměňuje v oheň tak jasný, jako je oheň sám. Dřevo se stává
horké a zahřívá, světelné a osvětluje. Nuže něco podobného se
děje v duši, když se duše ještě plná nedokonalostí vrhne do
božího ohně nazírání. Ono pak, dříve než přemění duši, vytáhne z
ní všechnu hrubost, zčerná ji, zatemní ji v jejich vlastních očích,
takže se sobě jeví horší než byla dříve, odhalí svou bídu, kterou
neznala: nazírání jí ji ukáže jasněji, neboť jí ukáže, co neznala,
zdá se jí, že její nehodnost způsobuje boží hněv, ačkoliv nic z
toho, co dělá, není horší než co dělala dříve.
Další přirovnání by nám mohlo tuto věc lépe vysvětlit:
Prohlížíme-li si prostým okem sklenici vody, nevidíme v ní nic
zneklidňujícího, díváme-li se na ni silným mikroskopem, zhrozíme
se, kolik v ní nalezneme malých netvorů. Nazírání působí jako
mikroskop, který nám pomáhá lépe odhalit naše nedostatky.
(Pozn.: Tyto účinky nazírání jsou individuální povahy, nejsou
obecně platné. Vstoupí-li někdo do nazírání po pronásledování
svých slabostí, zjeví se mu právě ony zvětšené jako
mikroskopem, čili odtamtud je vede k odporu vůči sobě, k
sebezáporu, k sebeukřižování. Kdyby však jeho východisko bylo
jiné, byl by člověk veden odjinud.)
1423. B. Toto skryté nazírání způsobuje v duši velkou suchost
nejenom ve smyslových schopnostech, v nichž už nenacházíme
útěchy, ale také ve vyšších schopnostech, neboť nelze dále
rozjímat diskursivním způsobem jako dříve. Je to bolestná situace:
Kdo jsou zvyklí na světlo, jsou ponořeni v temno, kdo umějí
rozprávět a vlévat ze srdce četné city, ztratili tuto schopnost a
vnitřní modlitba se jim stává velmi těžkou.
Stejně je tomu s praktikováním ctností: úsilí, kterému se
věnovali radostně, aby se stali ctnostní, nyní jim nevychází a
roztrpčuje je.
1424. Je však třeba rozlišovat tuto očistnou suchost od suchosti
způsobené nedbalostí a vlažností. Svatý Jan z Kříže udává tři
znaky tohoto rozlišení:

1. Nenachází se už útěcha v ničem stvořeném, než v Bohu, i když
i v tom méně, kdežto vlažní se odvracejí od věcí božích a hledají
útěchu v pozemských radostech. - Je dokonce možné, dodává
světec, že tato obecná nechuť pochází z nějaké indispozice nebo
z přirozeného smutku, je však nutno první znak spojit s druhým.
2. Zachovává se obvykle vzpomínka na Boha, spojená s úzkostí,
starostlivostí, s nevolností: obáváme se, že jsme se nezachovali
dobře, že jdeme spíše nazpátek, protože nejsme dost zaujati božími věcmi, naproti tomu při vlažnosti se nevyskytuje žádná vnitřní
starostlivost o věci boží, právě tak pochází-li suchost z fyzické
slabosti, všechno se mění v přirozenou nechuť, v níž není stop po
přání sloužit Bohu, a toto přání je charakteristické pro očistnou
suchost, kterou uvádí temné nazírání do duše.
3. Dostavuje se neschopnost rozjímat povídavě, takže i když o to
usilujeme, výsledek není žádný: "Důvod je ten, že tehdy Bůh se
sděloval už ne smysly jako dříve, prostřednictvím úvah, které
způsoboval a jimiž navozoval poznání, nýbrž pomocí čistého
ducha, kterému je cizí spoutávat se řečí, neboť Bůh se sděluje
úkonem jednoduchého nazírání: (Noc kn. I., kap. X.)
Světec však poznamenává, že tato neschopnost se
nedostavuje vždycky a že někdy se může obnovit obvyklé
rozjímání.
(Pozn.: Poklesne-li úroveň nazírání, obnoví se rozjímání.)
Upozorněme též, že tato neschopnost se týká obvykle jen
duchovních věcí: je možno se činně zabývat studiem a
zaměstnáním.
1425. C. K této suchosti se pojí bolestná a vytrvalá potřeba
důvěrnějšího spojení s Bohem. Je to napřed přání nevýrazné,
ale "postupně se šířící a vnukající vzrůstající a velmi živé city, o
kterých duše neví, odkud pocházejí, ani jak vznikly, uvědomuje si
jen jediné, že se tento plamen, žár zvětšuje někdy až do té míry,
že duše touží po Bohu s úzkostlivou láskou. Právě touto
starostlivostí a snahou vstupuje tajné nazírání do duše, a časem,
když očistilo částečně smysly, tj. smyslovou část sil a přirozených
citů pomocí suchostí, které se s ní spojují, božská láska začíná
zapalovat ducha. Před tím, než se to stane, duše je nemocná a
vyžaduje ošetření, a temná noc je pro ni jen utrpením a suchým
očišťováním chuti." (Noc, kn. I, kap. XI.)
Duše tedy směřuje k Bohu a nežádá si již tvorů, ale tato
orientace je ještě pustá a nejasná, podobá se stesku po
nepřítomném Bohu: duše se s ním chce spojit, vlastnit ho.

Nenabyla-li ještě zkušenost s lahodným tichem, je to tažení
nejasné, hluchá potřeba, nedefinovatelná nevolnost, těšila-li se už
z mystického spojení, je to přesné přání po znovunabytí tohoto
spojení. (Don Lahodey, Les Voies de l Oraison, str. 26O.)
2. Zkoušky, které doprovázejí tuto první noc
1426. Zpravidla duchovní učitelé je popisují jako děsivé, protože
popisují, co se stalo v duších světců, kteří, byvše voláni k vysoké
úrovni nazírání, museli nést velmi těžké kříže. Avšak u jiných
volaných k méně vznešenému stupni, jsou zkoušky menší, je
dobře o tom vědět, abychom mohli ujistit bázlivé duše, že strach z
kříže by jim mohl překážet v postupu na této cestě. Ať si vzpomenou, že Bůh uděluje úměrně milosti k velikosti zkoušek.
A. Kromě té vytrvalé suchosti, o níž jsme mluvili, duše trpí též
hroznými pokušeními,
1. proti víře: nic nepociťující, domnívá se, že ničemu nevěří,
2. proti naději: zbavena útěch, považuje se za opuštěnou. Je
pokoušena únavou a skleslostí,
3. proti čistotě: "tehdy se projevuje anděl Satanův nebo duch
smilstva, aby mučil silnými a ohavnými pokušeními, našeptávaje
hanebné myšlenky, znepokojuje velmi živými představami, což
způsobuje těm, kdo jsou jimi postiženi, bolest horší než smrt."
(Noc, kn. I., kap. XIV.)
4. proti trpělivosti: uprostřed všech těch útrap člověk má chuť
postavit se proti jiným nebo proti sobě, a dostavují se rouhavé
myšlenky a formují se do tak živých představ, že nutí člověka, by
je vyslovil.
5. proti míru duše: posedlé tisícerou přehnanou úzkostlivostí a
zmatky, duše tak se zamotají do svých představ, že nejsou
přístupny ani radám, ani rozumným úvahám, a tehdy se útrapy
vystupňovávají.
1427. B. Duše je zkoušena také se strany lidí:
1. někdy ji nevěřící zasypávají všemi druhy pronásledování: Et
omnes, qui pie volunt vivere in Christo Jesu persecutionem
patientur: (II. tim., III, 12: "všichni, kdo chtějí zbožně žít v Ježíši
Kristu, budou pronásledování.!")
2. také však ze strany představených, přátel, kteří nechápajíce
tento stav, jsou špatně ovlivněni našimi neúspěchy, našimi vytrvalými suchostmi,

3. někdy dokonce ze strany vůdce, který buď vykládá tento stav
jako vlažnost, nebo není schopen utěšit v takové tísni.
4. Zlé vnější podmínky často zvyšují tyto útrapy:
1. stáváme se obětí zvláštních chorob, které matou lékaře,
2. nemáme úspěchy jako dříve, vlivem bezmocnosti, ve které se
nacházíme, cítíme se jako zpitomělí, až si toho jiní všimnou,
3. trpíme někdy časnými ztrátami, které nás uvádějí do nejisté
situace. - Jedním slovem, zdá se, že se nebe a země spikly proti
ubohým duším.
V mnohých případech tyto zkoušky mohou být přirozené
nebo nepřesahují rámec těch, které Bůh sesílá na horlivé duše,
aby je zdokonalil. Ale v jiných případech jsou mystického rázu:
poznají se podle jejich náhlosti a palčivosti a podle šťastných
následků, které způsobují v duši.
3. Výhody tohoto očišťování
Je už nesmírnou výhodou být uveden do trpného nazírání, i
když temného a bolestivého. Jsou však ještě jiné výhody, které
svatý Jan z Kříže nazývá přidanými.
1428. 1. Zkušenostní znalost sama sebe a své ubohosti: "Tato
ctnost způsobuje, že člověk pochopí, že ze sebe nic nemůže a nic
nemůže učinit, tím ztratí sebeúctu a nenalézá v sobě zalíbení. Pak
si více váží Boha.... Z toho pochází, že jedná s Bohem s větší
skromností a s větší uctivostí ..." (Noc, kn. I., kap. XII) Tím stoupá
ctnost nábožnosti.
1429. 2. Poznání Boha se stává čistší a pravdivější a láska se
více zbavuje smyslových blažeností. Duše už nehledá útěchy.
Chce se líbit jen Bohu. "Pomine domýšlivost i spokojenost se
sebou z doby prosperity, spíše převládá nedůvěra v sebe, obava
ze sebeuspokojení a z toho pochází bázeň před Bohem, která
uchovává a zvětšuje ctnosti." (Noc, kn. I., kap. XIII)
1430. 3. Tím se člověk uzdraví ze smrtelných hříchů v jejich
zjemnělé formě (viz čís. 1263.)
a) Tak se uskutečňuje pokora nejenom ve vztahu k Bohu, ale i ve
vztahu k bližnímu...
b) Uskutečňuje se též duchovní střídmost: jelikož duše se už
nemůže živit smyslovými útěchami, postupně se od nich
odpoutává, jakož i od všech stvořených dober, aby se mohla
obírat jen dobry věčnými, je to začátek duchovního míru, vždyť
útěchy a připoutanost ke tvorům zatemňují srdce. A v tomto míru

roste síla, trpělivost, velkodušnost, tím že se vytrvává v
duchovních cvičeních, které neposkytují ani útěchu, ani nejsou
přitažlivá.
c) Pokud se týče duchovních nectností, jako závisti, hněvu,
lenivosti, duše se jich zbavuje a získává opačné ctnosti: stává se
poddajnou a pokornou vlivem suchostí a pokušení, nerozčiluje se
tak snadno na bližního a na sebe, závist vystřídá láska, protože
pokora dovolí obdivovat se kvalitám jiných lidí, a ona vidí své
nedostatky a cítí potřebu pracovat k tomu, aby je odstranila.
1431. 4. Posléze Bůh přidá k těmto suchostem některé duchovní
útěchy, když se toho duše nejméně nadá, sdělí jí velmi živá
intelektuální světla a velmi čistou lásku, tyto milosti jsou mnohem
vyšší než všechno, co zažívala před tím, a mnohem více
posvěcující, přestože si toho duše zprvu není vědoma, protože
tento vliv zůstává jí utajen.
Vcelku tyto suchosti umožňují duši, aby s větší čistotou
zvyšovala lásku k Bohu: nejedná už pod vlivem útěch, chce se líbit
jen Bohu. Skončila domýšlivost a marnivá sebeúcta z dob smyslové horlivosti, pryč jsou přeochotné pohyby a příliš živé přirozené
rozběhy. V srdci už začíná vládnout duchovní mír. (Noc. kn. II.,
kap. XIII.)
Závěr: Jak se zachovat při této zkoušce
1432. Vůdce duší, které procházejí touto zkouškou, má se chovat
velmi dobrotivě a ohleduplně, má duši osvěcovat a utěšovat a jasně jim říkat, že jde o zkoušku očistnou, ze které vyjdou lepší,
čistší, pokornější, pevnější ve ctnostech, milejší Bohu.
a) Hlavní postoj, který má vštěpovat, je svatá odevzdanost: je
třeba líbat ruku toho, který nás bije s uznáním, že jsme si ty
zkoušky zasloužili, spojit se s Ježíšem v jeho agonii a opakovat
pokorně jeho modlitbu: "Otče, je-li možné, odejmi ode mne tento
kalich, ale staň se vůle tvá: Pater mi, si possibile est, transeat a
me calix iste, verumtamen non sicut ego volo, sed sicut tu" (Mat
XXVI, 39)
b) Kromě toho, i přes suchost, setrvávat při vnitřní modlitbě ve
spojení s naším Pánem, který i přes vou agonii pokračoval v
modlitbě: "factus in agonia prolixiue orabat. (Luk XXII, 43: upadl
do smrtelných úzkostí a vroucněji se modlil. (vzpomínám si na
slova sv. Terezie, viz Vie, kap. VIII, str. 22O) "Ať už se dopustil
jakýchkoliv chyb, ten, kdo se oddal vnitřní modlitbě, jen ať se jí
nezříká, bez ní by to bylo mnohem těžší. Nechť odrazí pokušení,
kterými jsem sama byla napadena, že bych měla opustit vnitřní

modlitbu pod záminkou pokory," a mohli bychom dodat, pod záminkou její neužitečnosti.
1433. c) Není však třeba chtít se vrátit k diskursivnímu rozjímání,
když jsme zjistili, že je nemožné je provádět, je třeba nechat věci
odpočinout, i když se zdá, že se nic nedělá, a spokojit se s
citovým a klidným pohledem na Boha.
Portrétuje-li malíř nějakou osobu, ta nesmí pořád pohybovat
hlavou, sic by malíř své dílo nedokončil, právě tak, chce-li Bůh
zobrazit sebe v naší duši, zruší činnost našich mohutností, na nás
pak je pouze, abychom se v tomto klidu udržovali. A tím mírem se
zapálí duch lásky a stále více v nás hoří (Noc, kn. I., kap. X.)
Tento stav odpočinku není zahálkou: je to zaměstnanost odlišného typu, který vylučuje lenivost a otupělost: je však třeba odstranit roztržitost. A je-li za tím účelem třeba se vrátit k úvahám,
nebojme se je provádět, pokud jsou možné bez násilného úsilí.
1434. d) Pokud se týče ctností, je třeba i nadále je pěstovat,
zvláště pak ty, které odpovídají tomuto stavu: pokoru, odříkání,
trpělivost, lásku k bližnímu, lásku k Bohu v jemném souladu s jeho
svatou vůlí, důvěřivou modlitbu, a to všechno za stálé odevzdanosti do rukou božích. Budeme-li to dělat s odvahou, stane se
tento stav pravým zlatým dolem, ze kterého vydolujeme největší
dobro pro duši.
e) Doba zkoušky se liší podle záměrů božích, stupně spojení, k
němuž Bůh určuje duši, a podle menší či větší míry nedokonalosti,
které je třeba odstranit, může se prodloužit ze dvou na pět let, jak
praví duchovní autoři.
Kardinál Bona, Via compendii ad Deum, kap. 10, č. 6, praví,
že svatý František z Assisi strávil dva roky v těchto očistných
zkouškách, sv. Terezie osmnáct let, bl. Klára z Montefalco patnáct
let, sv. Magdalena de Pazzi napřed pět let a pak dalších šestnáct.
V. Balthazar Alvarez šestnáct let. - Tato čísla nepochybně
představují trvání obou nocí, které jsou od sebe obvykle odděleny
významným mezidobím sladkých útěch.
(Pozn.: Začněme svou poznámku od posledních slov textu.
Kardinál Bona, 1609 až 1674, jehož díla jsou velmi vážena a
vydávají se až dodneška, si správně všiml, že obě noci bývají od
sebe odděleny obdobími útěch. Nabízí se nám velmi snadné
zdůvodnění tohoto faktu. Protože lidé vstupují do stavu nazírání
bez správného poučení, jak si mají počínat, dosáhnou-li určitého
stupně sebezáporu, který je k nazírání přiblížil, nevědí, jak mají s
tímto vzestupem zacházet. Zkrátka přivlastní si ho, těší se z něj,
místo aby jej nemilosrdně vůči sobě, který by rád postál u toho, co

mu činí potěšení, použili jako základnu pro další vzestup. Tím
promarní užitek, který měli z určité míry sebezáporu, poruší stav
nazírání a ocitnou se jen o krok výše, a přejdou zase do další
noci, do dalších krizí, téměř tak, jako by nikam nevystoupili. Kdyby
byli neprožívali, nebo neoddali se prožívání darů, které byly
bohužel jen vedlejší zplodinou hlavního užitku, kdyby byli
nezaměnili další vyšší cíl za tyto sladké libosti, nebyla by se
musela dostavit druhá fáze noci. A dá se říci, ovšem jen s teoretickou správností, že kdyby někdo vůbec nic na světě nepromarnil,
co na ní vydobyl, nedošlo by vůbec k žádné noci, nýbrž jen ke
chvílím úděsu, který arci by byl vždycky velmi krutý. Tato krutost
má z větší části jiné příčiny než vleklé krize nocí. Bůh nemůže být
uchopen
1. ani v tom, čím je,
2. ani v tom, co stvořil.
Pokud však se lidé chápou zcela běžně toho, co je stvořené, co
se nachází v času a v prostorou, bývají z toho vyvádění
povětšinou pomalu a postupně od narození až po fyzickou smrt.
Pokud se mystici, napodobujíce toto běžné uchopování, chápou
Boha, k němuž se přiblížili, musejí se jej vzdát daleko prudčeji a
tím bolestněji, než jak se musejí vzdávat stvořeného běžní lidé. Je
tomu tak proto, že nestvořené, jsouc dosahováno, prudce, ruší
stvořené. Nic stvořeného nepřejde přes práh věčnosti, avšak
naštěstí, jednou z funkcí božích je spojka mezi námi stvořenými a
nestvořenými, naše nesmrtelná duše, kterou křesťané znají jen
jako Pannu Marii, a jako takovou ji uctívají. Tato spojka, jelikož je
nestvořená, může pomoci našemu vědomí, aby vstoupilo do Boha
a z něho vystoupilo. Na příklad naše vědomí, kterého používáme
jen pro styk s tímto světem, které však je ve svém zdroji součástí
této spojky, a jako takové je nestvořené, je jedním z klíčů, kterým
lze otevřít nebe. Jiným takovým klíčem je láska, ne ta, kterou
známe a kterou dosahujeme v tomto světě, nýbrž ta, kterou se
sebe zříkáme a ze sebe svlékáme a která má svůj kořen rovněž v
nestvořeném. Opět jiným klíčem je existence, ne ta, které se
držíme a kterou si přejeme uchovat, ovšem marně, nýbrž ta, která
jest bez ohledu na to, čím se na tomto světě stává. Mám
zkušenost s tím, jak se prochází touto poslední branou do
věčnosti, a mohu potvrdit plně zkušenost mistra Eckeharta, že
kdyby se člověk sebe celého nevzdal, tj. toho, čím se ve
stvořeném stal, nemohl by vědomě vejít do nestvořené existence.
Z tohoto přechodu pochází úděs, o kterém mluví mistr Eckehart.
Už jsme si řekli, že má-li si někdo vzpomenout na Otcův
dům, musí nějakým způsobem promarnit, co si přinesl z Otcova

domu, a to třeba způsobem, který bychom nenazvali
promarněním, nýbrž třeba svlečením se ze svého. Takovým
nejpřijatelnějším a nejpřirozenějším způsobem je na příklad u lidí
věřících služba na poli Hospodářově a služba v jeho domě. Svléci
se ze svého, tj. z toho, čím jsme hospodařili pro sebe, je vždycky
po určité stránce lepší než promarnit to nevědomě, ale tento
způsob skrývá v sobě přece jen určité nebezpečí: že co jsme
nepromarnili, nýbrž se z toho jen svlékli, můžeme kdykoliv zase
obléknout. Naše jediná obrana před znovuoblečením se do
starého, do bývalé motivace myšlení a činů, už překonaného,
spočívá v tom, že se v tom starém už nebudeme cítit dobře. Může
se však stát, že zůstaneme trčet mezi nebem a zemí.
Nyní se poučíme o dalším: Když jsme se už dostali přes
moment promarnění nebo svlečení se, a když jsme si vzpomněli
na Otcův dům a dali jsme se na pochod k němu , nastávají chvíle,
kdy i na této cestě můžeme promarnit, co jsme pokrokem na cestě
k Otcovu domu nabyli. V životě Ježíšově je tato možnost
znázorněna způsobem, jakým lidem zacházeli s Ježíšem už u nich
narozeným. Toto promarnění probíhá po malých částkách. Řekl
bych, že jsou lidé, kteří se rádi s každým i sebemenším úspěchem
na cestě obracejí k sobě, vracejí se k sobě, a odevzdávají sobě,
co mělo zůstat obecným pokrokem, neurčeným pro
sebeuspokojení, nýbrž pro vytvoření zdravé základny pro další
pokrok. Měl by to být odrazový můstek nacházející se stále ve
vyšší poloze. V Ježíšově životě je tohle vysvětleno případem, kdy
lidé chtěli z Ježíše učinit krále pro sebe, aby měli zajištěno blaho
na této zemi. Ježíš neviděn unikl zprostředka nich právě tak, jako
když ho chtěli kamenovat, což by bylo fakticky totéž. Tomuto
nerozuměli ani křesťanští mystici, protože svým základním
duševním postojem mířili ke svatosti, nikoliv k zasvěcení. Byli
však mystici jako sv. Terezie z Avily a sv. František z Assisi, kteří
nikdy nic nepromarnili sebeuspokojením, a proto jejich noci
probíhaly souvisle, ne po přerušovaných etapách, jen s malými
oazami útěch. Avšak přesto, protože jim chyběla i ta
nejzákladnější správná poučenost, co s tím, co je jim
poskytováno, pouhý úděs Eckehartův se u nich proměnil v
dlouhodobé trápení, v dlouhodobé, mnohdy znovu a znovu
nastavované kříže, noci, jak se vyjadřuje sv. Jan z Kříže. V
Ježíšově životě utrpení přinášející proměnu trvalo krátce, a tak je
to i správné, má-li v lidském životě zbýt dostatek místa i klidu pro
všechno ostatní. Tradice se velmi ochotně chopila utrpení Páně
na kříži, a protože ostatnímu Ježíšovu životu nerozuměla, učinila z
kříže princip celé cesty k Bohu. To jako kdybychom z vyšší matematiky učinili základ celé matematiky, i té elementární. Kdo by

objevil bez znalosti elementární matematiky vyšší matematiku, nevěděl by si s ní jiné rady, než ji slepě obdivovat, jaká je to
vymoženost, ale počítat by pomocí ní neuměl, protože před tím
nezvládl principy elementární matematiky. Na cestě lásky tradice
příliš dlouho trvala na lásce srdcem a k ní vychovávala, avšak tam
její doprovod končil. Ostatní funkce lásky bylo potom nutno
přeskočit, a to obrovským skokem, extazí. Kdo však nebyl
rozeným extatikem, tomu se ten skok nemohl podařit, a tak pro
většinu lidí byly vyšší stupně lásky uzavřeny, a to neprostupně,
neprodyšně. K cestě poznání se v dřívějších dobách těžko někdo
propracoval, protože byl nucen brát věci boží dogmaticky, ne z
vlastního narůstajícího poznání. Proto i takový Eckehart mohl
přinést pokrok jen pro hrstku lidí, kterým ve skrytu ústně poradil. A
konečně cesta existenční vyžaduje velký základní vklad,
odevzdání celé lidské existence do rukou božích. O to se
naposled snažil židovský národ až do narození Mesiáše, ale i tam
v lůně tohoto národa mistrů této cesty bylo málo. Víme jen o
Henochovi, Melchisedechovi a Eliášovi. Na této cestě jsem nějaký
ten krůček udělal, jednak přípravou před sedmnáctým rokem,
nevěda co činím, jednak uskutečňováním modlitby, kterou jsem
prováděl po devět let, kterou jsem nepovažoval za modlitbu v
obvyklém slova smyslu, nýbrž za dopravní prostředek, jímž se
celý člověk sune k Bohu, nejen myslí, ale i tělem. Jakmile se učiní
nějaký krok na této cestě, tělesnost člověka při hlubokém
ponoření do Boha je opravdu brána Bohem k němu, není tedy na
příklad viditelná nebo hmatatelná. Opět pravím, že se člověk na
této cestě neučí a nesmí učit, jak se stát neviditelný. Byla by to
stejná scestnost, jako kdyby se někdo chtěl naučit být dokonale
ctnostný. Na cestě ctnosti si však přece jen může dovolit více než
na cestě existenční. Může se poctivě snažit a má se poctivě snažit
stát se ctnostný. Ale běda, došel-li by k názoru, že je ctnostný. V
té chvíli by se jeho pokrok zastavil. Na cestě existenční se má
člověk snažit, aby se svlékl ze své tělesnosti tak, že by ji odevzdal
Bohu jako se odevzdává něco někomu, komu absolutně
důvěřujeme, takže nám nezáleží na tom, co s uschovaným
předmětem učiní. Víme totiž, že s ním v každém případě naloží
dobře, lépe než bychom sami dokázali. Pro cestu existenční podal
Ježíš svým životem dokonalé dispozice, jinak by byl nenaplnil
Starý zákon. Víme přece, že po jeho narození ho bylo třeba
odnést fyzicky do Egypta, aby předčasně nepřišel o svou
tělesnost. Víme, jaký pokrok nastal na této jeho cestě, když po
křtu v Jordáně a po přemožení Satana na poušti unikal
zprostředka lidí, kteří ho buď chtěli zabít nebo mít pro sebe
králem. Víme, že po své smrti na kříži tři dni dlel v hrobě a na

konci těch tří dní dokázal svou tělesnost učinit nehmotnou,
protože vyšel z hrobu a zanechal tam neporušeny zábaly, do kterých jeho tělo bylo zabaleno. Věděl o tom předem, neboť řekl:
"Zbořte tento chrám a já jej za tři dny postavím." Protože přitom
ukazoval na Jeruzalémský chrám, na hmotný chrám, vysvětlil
nám, že tělesnost se má ve vrcholné části existenční cesty
zbourat a znovu postavit jiná nezávislá na sobě.
Ustavičně srovnávám cestu lásky s ostatními, s jinými
přístupovými cestami, protože Ježíš svým životem a výroky
rozvedl všechna možná východiska tak, aby vznikl harmonický
postup, který by zaujal všechny součásti lidské přirozenosti pod
vedením lásky.
Nyní budu rozebírat právě přeložený text od č. 1421 dále.
Považuji za správné, když řeknu, na základě kterých zkušeností
ten rozbor provádím. Také já jsem byl špatně poučen, nebo jsem
byl dokonce nepoučen o tom, jak si má člověk počínat na přímé
cestě k Bohu, aby z ní odstranil zbytečné překážky, které nejsou
způsobovány nikým jiným než člověkem. Věru větší míra
poučenosti může být velmi prospěšná, je-li doprovázena dobrou
vůlí zařídit se podle rad. Byl-li jsem na příklad přesvědčen od
první chvíle nástupu na cestu, že k Bohu vede nějaký prostředek,
nikoliv celý život, musela nastat nerovnováha způsobená
rozdílným hodnocením jednoho a druhého. Tím prostředkem ke
spojení s Bohem byla pro mě vnitřní modlitba, a to vlastní a
přípravná, a nic jiného, všechno ostatní mimo modlitby mně
připadalo být přítěží, pokušením, zdržováním, a při tomto postoji
tím opravdu bylo. Duševní postoj je rozhodující proto, co bude
jeho vlivem povznášející a co zdržující. Rozlišoval jsem tedy
soustavně mezi modlitbou a životem pokušitelem, a snažil jsem
se, abych celý den rozjímal, o věcech božích a zbytek dne jsem
se modlil modlitbou spojovací, o které jsem byl přesvědčen, že má
jediný smysl - spojit mě s Bohem. Řekl-li jsem, že jsem se snažil
rozjímat, vyjádřil jsem se nepřesně, protože jsem prostě nic jiného
nedokázal, než rozjímat. Tedy ještě jednou: rozjímání mělo smysl
přípravy pro spojení, vnitřní modlitba měla smysl spojovací,
ostatní život mimo modlitby při nejlepším měl smysl zkoušky od
nepřítele, ve které mám obstát. Mohli byste se právem pozastavit
nad tím, jak jsem se mohl dovědět, že právě modlitba bude
jediným prostředkem ke spojení s Bohem a jak jsem mohl být
přesvědčen, že ostatní život mimo modlitby je jen zkouškou. A tu
musím říci, že toto hodnocení bylo způsobeno prvním závanem
věčnosti, který mě postavil před jistotu, že ve své nejhlubší
podstatě jsem nesmrtelný a že to, s čím se chybně ztotožňuji, se

smrtelným, že je v pravém smyslu slova nepřítelem toho
nesmrtelného, protože napojím-li své vědomí a snahy směrem ke
smrtelnému, umřu jako zvíře a ztratím se, napojím-li své vědomí
na nesmrtelnou podstatu, budu žít věčným životem a smrt
lidského těla se mě už nedotkne, nebude pro mě znamenat smrt,
nýbrž jen svlečení oděvu, který se opotřeboval nebo který se stal
zbytečným, protože, jak byl přesvědčen i svatý Pavel, je beztak
překážkou k plnému životu ve věčnosti. Kdybyste povrchně a
ukvapeně usuzovali, mohli byste dojít k závěru, že pocházelo-li tak
jednostranné hodnocení od Boha, a ono tomu tak bylo, pak
pokušitelem byl Bůh, a vzpomenete si možná na slova Otčenáš:
"neuveď nás v pokušení". Právě toto jednostranné hodnocení je
základem téměř všech omylů tradice na přímé cestě k Bohu. Usuzujeme, nebo tradice soudila o Bohu po lidsku, a to je základem
mnoha nedopatření. Vysvětlím tuto soustavu nedopatření napřed
na svém případě, později na automatismech (1) a (2). Před tím
než jsem byl uchvácen věčností, dělal jsem dokonale, nebo
věnoval jsem se úplně jen tomu, k čemu jsem měl sklony, co se
mně líbilo. To mělo blahé i neblahé následky. Blahé následky
spočívaly v tom, že když jsem nemohl pokračovat v činnosti, na
kterou jsem zaměřil celý svůj život, vyprázdnil jsem se snadno i od
toho malého zbytku toho ostatního, protože u toho nebylo mé
srdce. Od toho, co jsem miloval, jsem se sice odpoutával velmi
těžko, ale protože objektivní příčiny mně nedovolovaly v tom
pokračovat, asi po jednom a půl roce jsem se smířil s tím, že v
tom nebudu pokračovat. Vracím se k těmto událostem proto,
abyste o Bohu neusuzovali lidsky! Tvůrčí proces boží neustále
pokračuje, neskončil, jak se mylně domnívali lidé už ve Starém
zákoně, když si doslova vykládali Genezi. O tom jsme mnohokráte
už mluvili. Člověk se v tomto vývojovém procesu ocitl v postavení,
ve kterém může sebe do značné míry pozměňovat, povyšovat,
ponižovat. Jestliže jsem před závanem věčnosti dával přednost
jednomu před ostatním, předurčil jsem si tím také kvalitu a obsah
osvícení, s nímž jsem vstoupil na přímou cestu. Dorostl jsem jen k
tomu, že jsem jediné považoval za rozhodující, a ne všechno, jak
by bylo bývalo správnější, aspoň po určité stránce. Smíme-li tak
mluvit bez špatných následků, mohli bychom říci, že Bůh zasahuje
svou milostí právě jen tam, kde je člověk k takovému zásahu
připraven. Ovšem tímto způsobem se dá problém východiska jen
odbýt, nikoliv správně vyřešit. Ve skutečnosti je tomu tak, jak byl o
tom poučen na příklad Eckehart, že v lidské duši je připraveno
mnoho sil a proudů, které jsou zataraseny způsobem jednání i
myšlení člověka. Změní-li člověk své myšlení a jednání, lépe
řečeno, nutí-li se k těm změnám sebezáporu vedeným proti

starému, překonanému vývojem, otevře postupně různá stavidla
těchto duševních sil a ony začnou v člověku aktivně působit. Bůh
zapsal do stvořeného i další jeho možnosti, a zápis ten zůstává
jen zápisem, neprobijeme-li se až k němu svou uvědomělou
činností.
Tohle všechno bylo nutno předeslat, abyste rozuměli mému
kritickému postoji vůči mluvě a radám tradice. Mnišský život má
několik významných podobností s tím, který jsem vedl v mládí.
Nejenom v tom, že jsem se bránil pohlavnímu životu, ale také v
tom, že i mniši jako já považovali určitou stránku života nebo
určité prostředky za vhodné pro spojení s Bohem. Na příklad
rozjímavý život považovali za správný vstup do života nazíravého,
a ten zase za správný vstup do stavu nebe. Přesvědčil jsem se, že
nic z toho není lživého, ale přece jen, pokud se tím obchází ten
nejobyčenější činný život, nepřisvědčuje se Ježíšovu požadavku
"vezmi svůj kříž", nýbrž je tu snaha obejít se jen oním "zapři sama
sebe". Od čeho se utíká, to se stane největším břemenem, neboť
člověk se dál nedostane, nevezme-li svůj kříž na sebe. Nestala se
přece chyba, nýbrž je nejvýš důležité, že se nějaká část
stvořeného stala člověkem. Je pravda, že co se stalo, musí se odstát, ale to se nestane tím, že se od toho uteče, nýbrž že se pomocí toho jde dál za dosud dosaženou mez, až z toho nezbude
nic. Ježíš řekl, že se život ztratí. Celým životem je třeba vládnout,
ne od něho utíkat. Utíká-li se od něho, dříve než jsme ho ztratili,
vznikají hluboké krize, noci smyslů a ducha.
A tu musím vyjádřit hluboký dík všem, kteří se přičinili o to,
abych ze světa neutekl, nýbrž abych se s ním učil hospodařit pro
Boha. Jen tak mohlo dojít k tomu, že jsem nezažíval dlouhé noci,
nýbrž jen strašné úděsy, protože jsem se nedokázal vzdát toho, s
čím jsem hospodařil, a považoval jsem to nikoliv za boží, nýbrž za
své. Nakonec mi zbyl jen holý lidský život, podobný životu
novorozeněte, které jej nemůže bránit a je odkázáno na své okolí,
aby jej ubránilo. Ale toto okolí bylo v koncentračním táboře k
tomu, aby jej zmařilo a neskrývalo se s tím. Nebylo možno utéci
před tím, který mě chtěl tehdy zabít. Nikdy nebudu dost vděčen za
to vidění, že jsem ve svém vrahovi viděl nástroj boží. Přál bych
každému člověku, aby aspoň nejpozději v okamžiku smrti poznal v
andělu smrti nástroj v rukou božích.
Vím, že krize, úplná noc smyslů i ducha, která nastala u mě
v koncentračním táboře v prvních dnech tamního pobytu, nastala
jen proto, že jsem (1) toužil utéci a nikoliv nésti, neboť břemeno mi
připadalo být příliš těžké, a že jsem (2) toužil tělesně žít bez
utrpení, obojí dohromady (1) a (2).

Myslím, že znám příčiny nocí, o nichž mluví svatý Jan z
Kříže, z jiné strany než on, z přístupu nezatíženého chybným
vedením, nýbrž zatíženého chybným chtěním. Proto nemohu říci
se sv. Janem z Kříže, že Bůh uvádí duši do noci smyslů a později
do noci ducha, nýbrž musím říci podle své zkušenosti, že Bůh nás
odnaučuje hospodařit pro sebe, a až nás naučí hospodařit pro
něho, nenechá nás ani na chvíli v tom, čím jsme hospodařili pro
něho, nýbrž vezme si nás k sobě, do nebe, přetlumočeno do
srozumitelnější řeči, způsobí, že do tohoto světa budeme vědomě
vstupovat bez ztráty vědomého spojení s Bohem a s jeho domem.
Pak ovšem nebudeme potřebovat duchovní hmotu, lidské
představy o Bohu, protože není třeba si představovat, co máme
před sebou a v sobě.
Jinak se musím shodnout s tím, co říká sv. Jan z Kříže, že
noci vedou k cílům označeným v č. 1428 - 1431, odst. 1 až 4,
protože mluví z vlastní zkušenosti. Přisuzovat však Bohu lidské
pohnutky nemohu. Takové počínání je jedním z největších
nedostatků tradice. Na příklad v čís. 1431.4 se praví, že Bůh
přidává k těmto suchostem některé útěchy, když se toho duše
nejméně naděje. Pravda je jiná. Vedlejšími zplodinami těchto
suchostí jsou vždycky útěchy, protože člověk neudrží zachovávat
kurs odříkání. Vysvětlení je jednoduché: Člověk nevyšel ze souhry
párů dvojic, brzy převažuje jedna stránka, brzy druhá, ocitl se na
jakési houpačce, namáhá-li se jít svými prostředky kupředu tam,
kde už má jít prostředky božími. Na příklad rozjímat až po
nemožnost rozjímání je nerozumné a nesprávné. Kdybych byl
neměl od samého počátku přímé cesty přecházet denně z
rozjímavé modlitby k nazíravé, bylo by bývalo rozjímání
samoúčelné a bezvýsledné, bylo by vedlo ke krizím. Ježíš
nemluvil nikdy o tom, že by byla cesta do království božího
dlouhá, nýbrž jen o tom, že je příkrá a úzká. Tento požadavek
příkrosti a zúžení cesty musí být dodržován od samého začátku.
Dá se to říci zkráceně takto: Šíři časoprostorového života denně
redukovat na bezprostorové a bezčasové nic boží přirozenosti, to
jediný správný postup. Člověk může právě tak rozvinout činný
lidský život, protože má k tomu od Boha prostředky, jako může
tento život denně obětovat Bohu, neboť k tomu má od Boha
lidskou vůli. Nenaučí-li se ji užívat zmíněnými dvěma směry,
pozbude časem duševní pružnost a řekne si, že je pozdě. Mýlí se
sice, protože ne všechno je založeno na duševní pružnosti, ale
jisto je, že se dá mnoho zameškat otálením. Ježíš ukazoval, že
někdy dokonce všechno, např. při tak zvaném silném prvním
volání, jakým bylo na příklad Ježíšovo: "Pojď za mnou.".

Tradice jen liknavě a váhavě se smiřuje se skutečností, že
nebe, ráj, atd., jsou stavy a ne místa. My však pro lepší pochopení
nocí, krizí na cestě k Bohu, a samotného cíle cesty, musíme si říci
ještě aspoň něco málo o těchto stavech, jejich vzniku v lidském
vědomí, a hlavně o tom, jak se disponovat ke spáse, tj. ke stavu
nebe. Neznalost v tomto směru byla jednou z hlavních příčin a
těžkostí na cestě. Tyto těžkosti se sice nedají odstranit jen
rozumovým poučením, které bude následovat, ale dají se
předvídat, a přizvou-li se na pomoc patřičné prostředky, mohou se
redukovat na minimum, a celá cesta se může stát cestou strmou a
úzkou, tj. přímou, krátkou, jakou ji chtěl mít Ježíš, a přestane
přecházet do močálovitých stojatých vod.
Vědomí, které máme o tomto světě, je umožněno
automatikou (1), která je v provozu v našem těle. Na funkci této
automatiky, obsahující např. dýchání, tlukot srdce, pohyb střev,
vnitřní sekreci, můžeme mít jen nepřímý vliv, tím že tělu
poskytujeme možnost přijímat vzduch, potravu, pití, dáme mu
odpočívat atd. Víme, že z pouhé údržby těla, která slouží dobré
funkci této automatiky (1), vyplývají střídavě dva stavy: bdělý stav
a stav spánku. Všimněme si však, že bdělý stav vylučuje stav
spánku a stav spánku vylučuje bdělý stav.
Ví se však, že v nás je obsažena další vyšší automatika (2),
která není v provozu, protože pro její oživení a provoz
nezjednáváme podmínky. Je-li tato vyšší automatika v provozu,
dostáváme se pomocí ní do stavu ráje nebo nebe, obdobně jako
pomocí již zmíněné automatiky (1) se dostáváme do bdělého
stavu nebo do spánku. Také o této automatice (2) se ví, že
pomocí ní se navozuje stav ráje, který však vylučuje stav nebe.
Děje se tedy něco podobného jako při automatice (1), že spánek
vylučuje bdělý stav. O tom tradice vůbec nic nevěděla, ba často
zaměňovala stav ráje se stavem nebe, se vstupem do království
božího, a není divu, že pak mylně vedla k rajským blaženostem,
které však vylučovaly faktické spojení s Bohem. K tomuto omylu
došlo proto, že ve stavu ráje je možný jakýs styk s Bohem, a to z
posice pocitu oddělenosti, systémem já pán ty pán, tedy styk
velmi nedokonalý, hýřící lidskými přídavky, navěšenými na
podstatu boží. Člověk si ani není vědom toho, že při tomto styku s
Bohem je svědkem těch povrchových přídavků a ne pravé
podstaty boží. Kdybychom srovnali na příklad různá zjevení Panny
Marie nebo Pána Ježíše Krista v tomto rajském stavu, zjistili
bychom, že každému člověku, který prožíval tato zjevení, se jevili
jinak, a to nejen podobou, ale i řečí, obsahem myšlení. To
všechno byly oděvy vypůjčené od člověka a navěšené na

podstatu boží, byla to lidská interpretace Boha, ne Bůh sám,
neboť toho nikdo nikdy neviděl, jak praví svatý Jan, Miláček Páně.
Jakákoliv vidění nejsou ještě pravým stykem s Bohem! Mistr by se
o těchto viděních vyjádřil asi tak, že je to vidění duchovní hmoty,
které se člověk musí zbavit. Vím, že má řeč je drsná, ale věřte, že
jsou to rány milosrdné a potřebné.
Je třeba vědět, že tato vyšší matematika, automatismus (2),
je vázán na živé lidské tělo, a bez živé tělesnosti se nedá oživiti. K
oživení této automatiky (2) je třeba všestranné pomoci ze strany
člověka. Jde o dvojí pomoc (a) činností, která má povahu
hospodaření nikoliv jen pro sebe, nýbrž pro Hospodáře. Tímto
hospodařením nemusí být jen hospodaření pro Boha, nýbrž i pro
lidskou společnost, pro bližního, pokud je hospodařením
prováděným tak, že se člověk nevrací k sobě - víte, kam se vrací
služebník, když odchází z pole hospodáře, do jeho domu, do
domu hospodářova - ne k sobě - nýbrž se svléká z té části svého
oděvu, který mu sloužil k činnosti na poli. Např. někdo něco
nezištně provedl pro bližního - jde o správné hospodaření pro
hospodáře, ale má-li z toho uspokojení, ze kterého se těší, už se
obléká do sebe, bere odplatu svou, vrací se k sobě, promrhává,
co vydobyl, zaměňuje stav nebe za stav ráje. Ještě dramatičtěji by
se toto nedopatření dalo vystihnout podobenstvím o pozvaných na
svatbu nebo na hostinu. Kdo si ponechá šat všední, nemá na
sobě šat sváteční a je vyloučen nemilosrdně z hostiny.
(b) Modlitbou, která zase v nejširším slova smyslu nemusí být
tradiční modlitbou, nýbrž konkrétním rozlišením mentálních a
tělesných funkcí sloužících k životu ve světě, od funkcí, které
slouží k oživení oné vyšší automatiky (2), až k úplnému podřízení
prvních funkcí druhým. Už jsme o těchto způsobech klepání, pro
které se nám otevírají dveře do království božího, řekli mnoho.
Naše klepání (A) (b) je však tak nezbytné na cestě k Bohu, jako
jídlo, pití atd. na cestě k fyzické smrti. Klepáním (a) (b) se uvádí v
činnost automatismus (2). Kdyby se např. někdo modlil po celou
dobu bdělého stavu a neplnil (a), docházelo by ke krizím, a
naopak, kdyby někdo plnil (a) a neplnil (b), docházelo by ke krizím
jiné povahy. Vysvětlili jsme si, že k těmto krizím při tradičním
způsobu myšlení a vedení muselo dojít, a je tedy chybné,
přičítáme-li suchosti a trápení Bohu. Svaluje-li třeba jen částečně
tradice vinu na Boha, zabraňuje tomu, aby se zdárně pokračovalo
na cestě lásky, staví mezi člověka a Boha umělé mentální
přehrady. Z nesouladu mezi funkcemi (a) a (b) vyplývá také
neschopnost dospět do slíbeného stavu Ježíšova sladkého jha.
Člověk se buď vůbec nevymaní, nebo za cenu velkých zkoušek, z

vlastního jha, které však musí nutně na sebe brát tak dlouho,
dokud není splněn požadavek Ježíšův "vezmi svůj kříž" v kontextu
s jinými požadavky Ježíšovými, obsaženými v téže jeho jedné
větě: "Chceš-li kdo za mnou přijít..."
Upozorňuji znovu na větu, která vyjadřuje myšlenku: Klepáním (a)
(b) se uvádí v činnost automatismus (2). Není v této větě řečeno,
že se klepáním (a) (b) automatismus (2) také udržuje v trvalém
provozu. S tím měl velkou a těžce vydobytou zkušenost na příklad
svatý Jan z Kříže, když zjišťoval, že se nemůže rozjímavě modlit,
nechce-li zrušit nastupující stav rozjímavé modlitby, která se
navenek jeví jako nic nedělání. Včasná výměna prostředků na
cestě k Bohu je také velmi důležitou podmínkou pro bezkrizový
postup.
Promiňte, že se ještě jinými slovy budu opakovat. Člověk,
který dodáváním vzduchu, potravin, atd. oživil a při životě udržuje
automatismus (1), nemusí nic vědět o funkci tohoto automatismu,
on tak jako tak funguje. Člověk se také nepotřebuje starat o jeho
funkci, jenom, řečeno symbolicky, musí do této aparatury přidávat
palivo, aby tato pec nevyhasla. Podobně je tomu s vyšším
automatismem (2).
Zbývá zodpovědět některé vedlejší otázky. Je-li vyšší
automatismus vázán na živé lidské tělo, a lze ho uvést v chod jen
pomocí živého lidského těla, jak je tomu potom se stavem nebe
po smrti?
Během pozemského života se stav nebe prodírá do
lidského vědomí napřed sporadicky v podobě chvilkových
osvícení, které vyplývají z chvilkového splnění podmínek vstupu.
Zjednají-li se však trvalé podmínky vstupu, jak o tom bude později
řeč, není už dále zapotřebí zprostředkovatelské úlohy těla.
Takovýto stav svobody je přímo součástí stavu nebe.

Zapomíná se také, že Bůh, jakmile tvoří - a on tvoří neustále - rozděluje se o svou vůli se svými tvory, a právě v nejvyšší
míře s člověkem, by se člověk mohl touto jaksi vyčleněnou částí
boží vůle, boží existence, božího poznání a boží lásky napřed
rozvíjet jako tvor k obrazu božímu, a pak aby mohl pojmout touhu
se ke Stvořiteli vrátit, ovšem s pomocí spasitelské úlohy boží.
Rozumějme aspoň trochu z jiné strany než dříve tomu, co je to být
stvořen k obrazu božímu. Do této podoby se dorůstá, nebo tento
úkol se naplňuje, až nakonec člověk je schopen aspoň zčásti
napodobovat Boha v jeho činnosti: Bůh na jedné straně miluje

nestranně bez ohledu na sebe, bez ohledu na to, zda jeho
předmět lásky byl hoden jeho lásky, a tak se zdá člověku, který
miluje, koho se mu zlíbí milovat, že Bůh nemiluje. Jak se nám jeho
láska jeví, bylo by lépe se vyjádřit takto: miluje jako by nemiloval,
obdobně existuje jako by neexistoval, poznává jako by nepoznával
atd. Jakmile člověk dospěje k vědění, že bez Boha by nic
nezmohl, bez něho by ani protekčně, ani neprotekčně nemiloval,
bez něho by neexistoval, začne se v člověku obraz božího
působení zračit dokonale, a také s ubývající závislostí na těle
přibývá úměrně závislost na Bohu, až nakonec je vědomě úplná a
bez mezer, a to je stav spásy.
Prodělává-li člověk zmíněné noci na přechodu do stavu
spásy, je jedním z důvodů toho také lidská nevědomost o tom, že
se člověk nevědomě staví proti vůli boží, která jest, aby se člověk
s Bohem spojil. Čili lidsky chápat boží všemohoucnost je nemožné
a nesprávné. Chápat boží vlastnosti jako lidské, ale ve stavu
absolutní dokonalosti, je nesprávné. Vlité nazírání už představuje
dost dokonalé, tj. pramálo lidskou vůlí porušené boží působení v
člověku, a kdo je zakouší, ví, že toto působení nemá lidskou
povahu, nýbrž naopak zbavuje člověka lidských vlastností.
Všiml jsem si, že ti věřící, kteří věřili na základě naučeného
přesvědčení, ztráceli svou víru ve tvrdých životních podmínkách,
proti kterým byli bezmocní i se svou modlitbou, protože nemohli
pochopit, proč Bůh dopouští taková zvěrstva, jaká se na příklad
děla v koncentračním táboře. Marné bylo jim vykládat, že nikdo z
nás netrpí jen za sebe, nýbrž za jiné, které nezná. Kdežto ten,
který nevěřil podle toho, čemu ho lidé naučili věřit, nýbrž poznával
působení boží v sobě, neupadl do tohoto rozporu a žádné utrpení
mu nebylo svědectvím postaveným proti všemohoucnosti a lásce
boží. Byl-li poslušen poznání o Bohu, které měl k dispozici,
nepotřeboval už také trpět a netrpěl.
Řekli jsme si tedy, že ke vzbuzení automatismu (2) je
zapotřebí správné jeho výživy obdobně jako k funkci automatismu
(1). Jenže správnou výživou automatismu (2) je nehmotná strava,
správný duch činnosti (a) a správný duch modlitby (b ). A opět
obdobně platí všechno, co se osvědčuje při nastupujícím lidském
životě. Zpočátku musí být dítěti podávána strava prostá, nepříliš
tučná a těžká, později, až dítě povyroste, nebylo by správné
zůstávat u typu původní stravy, zastavil by se jeho vývoj. O
správném střídání výživy vhodné pro automatismus (2) ví dosud
tradice velmi málo, protože nerozluštila podrobný návod
vyplývající z děje Ježíšova života.

Správná výživa (a) a (b) je pomocí ze strany člověka, která
vyvolává pomoc ze strany boží. Tuto pomoc boží křesťanská
tradice správně nazývá milostí, ale všímá-li si jen toho, jak
nevypočítatelně se objevuje a mizí, má mylný dojem, že Bohu se
zlíbilo nebo nezlíbilo ji udělit, zatímco chyba byla vždycky v našem
(a) a (b). Zapomínalo se úplně dosud na to, že dítě má být denně
aspoň nějakou dobu na zdravém vzduchu, na takovém, a přesně
na takovém, jaký dýchají dospělí lidé. A tím zdravým vzduchem je
ve správné výživě automatismu (2) nazírání, kontemplace od
začátku, třebaže s jistou opatrností. O tom bude řeč později.
Budou to přidané instrukce ke tradici, protože tradice je nemá.
Milost povahy spojovací se liší od milosti, ze které žijeme na
tomto světě jen ve stupni, a to proto, že jsme mrtvi, nedostává-li
se nám jí. Jestliže však je doporučením obecně platným, abychom
se narodili z vody a z ducha, pak také tato milost spočívající s
oživením automatismu (2), je rovněž obecně přístupna. Kdo živí
svou duši tak, jak ukázal Ježíš svým životem, ten povstává z
mrtvých, přestává být mrtvým, tj. živým jen z funkce automatismu
(1). Víme také z výroku Ježíšova, kdy a za jakých okolností se
člověk kříší k novému věčnému životu: "Nechť ať mrtví
pochovávají mrtvé," řekl tomu, kdo se odhodlával jít za Ježíšem.
Jinými slovy, kdyby se byl účinně rozhodl následovat Ježíše, byl
by začal žít, nastoupil by automatismus (2), my jsme už spolu
sledovali celou tuto cestu, a proto víme, že než se dostanou k
Ježíši do učení lidské vlastnosti - učedníci -, mnohé musí
předcházet. Víme také, že až se k němu dostanou do učení, že
nebudou moci navěky zůstat jen osobně vedenými učedníky, že
se budou muset jednoho dne rozloučit s osobním vedením, a
kdyby se nerozloučily, nenastalo by znovuzrození z Ducha. Je-li
všechno prováděno podle návodu Ježíšova života, toto rozloučení
probíhá rychle, bez dlouhých nocí, tak jak o tom píše mistr
Eckehart, nikoliv svatý Jan z Kříže.
Je zřejmé, že Ježíš ukázal svým životem ideální postup na
cestě, čímž chci říci, optimální kombinaci všech možností v
krocích a dokonce ve skocích v určitých fázích cesty. Je to řada
odstupňovaných rozhodnutí, jejichž obsahem je vždycky
velkorysé, úplné a nekompromisní použití dalších prostředků, dalo
by se říci prostředků vyššího typu, nebo dosavadních prostředků
novým, dosud neobvyklým způsobem. Tohle tradice částečně
prováděla v oblasti modlitby (b), kdežto v oblasti (a) jen uklízela
pole, nic více, čímž myslím pronásledování hříchů a nabývání
ctností. Nejtěžším problémem je postupné svlékání se ze všeho,
co dosloužilo buď v druhu nebo v kvalitě, nebo v obojím

dohromady. Děje-li se toto svlékání postupně po malých částkách,
je téměř neproveditelné. Je-li však možné podívat se čas, nejlépe
na začátku cesty, za oponu, na druhý břeh, jsou-li nazíravé
možnosti, ke kterým tradice dospívá příliš pozdě, v dosahu
lidských možností, pak jediný pohled tohoto druhu způsobí tak
závažné změny v hodnocení a objeví se tolik nových prostředků,
že celý postup se významně usnadní. Příkladem nám může být
svatý Pavel. Protože už měl jeden velký skok za sebou, skok, o
němž pravil, že se ocitl ve třetím nebi, zda v těle nebo mimo ně,
nevěděl, nepotřeboval tří let učednictví jako ostatní žáci Ježíšovi,
nepotřeboval zažívat krizi při potupné smrti Ježíšově, nýbrž rázem
se octl za oněmi drobnějšími kroky, a je zajímavé, že ostatní
apoštolové toto jeho prudké obrácení považovali za stejně
dokonalé a hodnotné, jako bylo jejich, vydobyté poměrně pracněji.
Řekli jsme si, že stav spánku vylučuje stav bdělý a naopak,
dále že stav ráje vylučuje stav nebe, neřekli jsme si však, že stav
nebe nevylučuje zmíněné nižší stavy, protože on si je jen
podřizuje takovým člověku ani nepoznatelným způsobem, jako
Bůh miluje, poznává a existuje. Tato skutečnost se dá snadno
doložit z příkladu, který nám dal Ježíš Kristus. Když na příklad tři
učedníci Páně na hoře Tabor při proměnění Páně a jeho
rozhovoru s Mojžíšem a Eliášem, zažívali velkou blaženost, ze
které nemínili vyjít, Ježíš nebyl v žádném tranzu, nýbrž stačil
kontrolovat jejich stav a odvést je znovu na zem. Ježíš nikdy
neukazoval na extazi jako na vrchol duchovního snažení, nikdy do
ní neupadal, ale byl tak soustavně a jemně podřízen Otci v nebi,
stavu nebe, že ani jeho nejbližší učedníci si neuvědomovali tento
stav, ve kterém nic nedělal ze sebe ani pro sebe, a který byl
přerušen jen na chvíli až při umírání na kříži, a to zase jen pro
školský důkaz, který máme znát o tomto stavu, abychom věděli,
čeho je třeba na přechodu z osobního do neosobního vedení, tedy
do kvalitativně nové závislosti na Bohu. Bylo by užitečné,
kdybyste si při této příležitosti srovnali povahu závislosti člověka
na Bohu v ráji, jak nám ji líčí legendárně Genese, s povahou
závislosti člověka na Bohu po pádu z ráje, jak nám ji stejně
legendárně líčí náš nynější stav tělesnosti s pocitem oddělenosti
nejen od Boha, ale i od všeho vedle nás.
Odpovězme si na otázku, proč Ježíš nemohl udělit Ducha
svatého s jeho moudrostí svým učedníkům dříve než umřel na
kříži. Řekl jim, že kdyby neodešel, nemohl by jim poslat Ducha
utěšitele. Mohl jim ho poslat jen ze stavu neosobního vedení,
vzdal-li se před tím svého, tak osvědčeného vedení Otcem, jak
vyplývá z posledních slov Ježíšových na kříži.

Existuje u mnohých mystiků přechodné extatické období,
kdy ráj vylučuje stav bdělého stavu, ale nikoliv vědomí. Tento
nepatřičný jev se dá vysvětlit především tím, že člověk před
vstupem do stavu nebe z nějakých důvodů, které známe,
nerozvinul svůj život ve světě tak, jak by byl mohl a ocitl se na
skok od nebe v ráji, ze kterého se vždycky padá. Úroveň lidského
života i při laboratorním rozvinutí všech ctností, ne však všech
možných schopností, je tak nízká, že je třeba ji pomocí extaze
opustit, aby se mohl vůbec aspoň přechodně dostavit stav
předchuti nebe a to opravdu jen jako pouhá jeho předchuť často
zdecimovaná duchovní hmotou, představami o Bohu a pobíráním
rajských blažeností. Či si myslíte, že Ježíš zažíval rajskou
blaženost, když chodil s učedníky po ony tři roky? A přece byl ve
stavu nebe, dokonale spojen s Otcem. Skok, který učinil v
Jordánu a potom dovršil na poušti, ho nezbavil nutnosti vyprázdnit
se ode všeho, co tímto skokem dosáhl. Teprve když všechno
opustil, mohlo se plně projevit požehnání skoku v Jordánu a
dober, které potom uskutečnil. V tom je zakotvena zásada
nezainteresované činnosti, při níž prostředečný činitel, jímž je
člověk zůstává úplně stranou.
Způsob opuštění předešlého, tj. toho, co dříve dobře
sloužilo, může mít nejrůznější podobu, vnitřně však zůstává
opuštěním bez ohlédnutí.
Víme už, že kroku předchází opuštění něčeho. Správnou
představu o tom si uděláte tím, že si rozeberete situaci fyzického
kroku. Samovolně bez rozmýšlení opouštíme místo, na kterém se
nacházíme abychom, vůbec mohli učinit krok. Víme dále, že čím
na menší kroky se rozdělí celá cesta, tím méně velkodušná je.
Tradice si správně stačila s málo kroky, ponejvíce se třemi až
sedmi, přičemž rozuměla více méně než jednomu z nich, smrti na
kříži, a to nebyl krok první. Tradice vedla bez hlubšího porozumění
jen na prvním kroku, takže pod jejím vedením se člověk příliš
dlouho zdržoval příliš nízko a jen vzhlížel k vysokým metám kříže,
které si vysvětloval chybně, stejně tak jako spasitelský úkol
Kristův.
Víme také, že oživí-li člověk pouze automatismus (1), rozvine jen svůj život ve stvořeném, ale nevchází do Otcova domu.
Je třeba si být též vědom toho, že v něčem se člověk rozvíjí
snáze a rychleji, v jiném pomaleji a méně snadno. To znamená, že
jeho cesta má od samého začátku individuální charakter. Tím
významnější je obecně platná předloha Ježíšova života, kterou
podle osobního založení jednou více použijeme jako Petr, jindy
více jako Jan, jindy jako kombinaci různých schopností, a to

nejčastěji. Některé lidské schopnosti si dokonce zachovají svůj
negativní charakter. také těch je zapotřebí, ani bez těch bychom
se neobešli. Dospěli bychom totiž bez nich ke zdánlivě dosažené
vyrovnanosti a dokonalosti a domnívali bychom se, že se
nepotřebujeme opřít o Boha. Na tuto okolnost se symbolicky
ukazuje už v Genesi při líčení pádu pyšných andělů.
Nyní bych chtěl příkladem ukázat, jaké chyby se dopouštěla
nevědomě tradice, když lidi zanícené pro hledání království božího
posílala hned na začátku jejich cesty do klášterů nebo je jinak
vyčleňovala z obvyklého společenského procesu.
Předpokládejme, že co se se mnou stalo v mých sedmnácti
letech, může se stát každému, kdo třeba jen nevědomě splní
podmínky toho, čemu se v tradici říká první obrácení. Oživením
automatismu (2), které se jeví jako náhlé obrácení, nastává tak
veliké zanícení pro duchovní věci, že člověku je rázem zatěžko
plnit světské povinnosti, nebo stýkat se se světskými lidmi. Vím,
jak téměř nesnesitelné bylo pro mě třeba jen vyslechnout
světskou řeč, nemluvě ani o poslechu věcí neslušných,
smyslných, oplzlých. Utíkal jsem od takových příležitostí jako
štvaný, jako prudce zraňovaný. Čistota boží, se kterou se člověk
setkává už při prvním obrácení, je toho druhu, že se nesrovnává s
jakoukoliv lidskou nečistotou, s jakoukoliv starostí o jiné věci než o
to, co se přímo týká Boha. Podle toho se snadno pozná, že šlo o
první obrácení. Toto obrácení však nese sebou téměř nemožnost
provádět i jakoukoliv světskou činnost, byť na ní nebylo nic
nečistého. Dovedu si představit, že po mém prvním obrácení by
mě byl s radostí přijal kterýkoliv řád do svého svatého
společenství. Protože maminka považovala za správný takový
vstup do kláštera nebo do kněžského stavu vzhledem k mé
neschopnosti plnit jakékoliv světské povinnosti, konkrétně
povinnosti vyplývající z tehdejšího mého studia, a vzhledem k
zanícenosti pro věci duchovní přemlouvala mě k tomuto kroku.
Jenže mně vadila a zachránila před tímto vstupem jediná
myšlenka: Považoval jsem za zneuctění touhy po Bohu, kdybych
za ni, a proto že ji mám, byl vydržován nebo dokonce placen, jako
jsou knězi. Připadalo mi, že bude menším zlem, odhodlám-li se
světskou činností si zajistit život, který bych mohl věnovat Bohu,
než abych byl placen za onu duchovní snahu. Bylo to rozhodnutí
velmi těžké a bolestné, protože světskou činnost jsem nenáviděl,
a přestože dnes po padesáti letech vím, že jsem nehodnotil
světskou činnost správně, činí mi větší potíže než modlitba. Snažím se aspoň o to, abych se nikdy nelitoval při jakékoliv činnosti,
kterou považuji za správnou, tedy vhodnou k tomu, aby mně

poskytla podmínky pro udržení všeho potřebného se strany světa,
podmínky nezbytné k tomu, abych mohl nerušeně pokračovat na
cestě k Bohu. Kdybych se ovšem přitom litoval, co všechno
musím dělat, jak se při tom musím přemáhat, bylo by to vracení
se k sobě. Dovedu si živě představit, co by se bylo stalo, kdybych
se byl dostal do kláštera nebo na kněžství. Hrozící počáteční pád
bych byl zaručeně nezažil, ale byl by to pád z malé výšky, před
kterým klášter nebo kněžství dokáží člověka uchránit. Nedokáží
ho uchránit před pádem z velké výšky, protože takové ochrany
nelze dosáhnout vzdalováním člověka od předmětu svodu.
Kdybych se byl dostal na začátku cesty do kláštera, byl bych
přišel o soustavné tříbení lidskou společností, všední lidskou
činností, kterou si společnost nemilosrdně svými sankcemi
existenční povahy od člověka vynucuje. Lidská společnost nutí
člověka, aby vyvinul a uplatnil pro ni vlastnosti a schopnosti, které
zapojí do soukolí své existence nikoliv jen pro sebe. Nikdy bych
se byl nenaučil dávat císařovi, co je císařovo, a proto bych byl
nemohl dát ani Bohu patřičnou míru všeho. Chápete, kdyby byl
Ježíš propagoval a navrhoval svým učedníkům odchod ze světa,
nebyli by mohli světu odevzdávat, co jediné od nich svět mohl
získat. Musíme mít za to, že apoštolové Páně dobře znali ducha
učení svého Mistra. Na podkladě této znalosti, jak víme ze Skutků
apoštolských, zakládali křesťanské komuny, ve kterých všichni
vydělávali pro celek, ne pro sebe, a ze společně nabytých
prostředků dostávali, co individuálně potřebovali. Ukázalo se sice,
že se tyto komuny dlouho neudržely, že lidé nebyli zralí pro takový
život v komuně, právě jako se ukázalo v husitském Táboře, přesto
však i dnes člověk může jednat tak, jako by žil v křesťanské
komuně, s příslušnými bezpečnostními opatřeními, aby nebyl
směšný a aby nebyl vykořisťován. Jak to myslím?
Dnešní naše společnost není se svým systémem zaměřena
na optimální rozvoj člověka, jako byla prvokřesťanská komuna. O
co naše společnost usiluje, není rozvoj člověka. Společnost si
přeje, aby člověk co nejvíce vyrobil, a za tím účelem se rozvinul.
Lidé jsou v tomto systému nešťastní, že nemohou dost
konsumovat, buď proto, že na všechno, co chtějí mít, nemají
prostředky, nebo že na trhu není zboží, které požadují. Přikládají
mylně míře spotřeby význam, který tato spotřeba nemá, myslí si
totiž, že zvýšené množství a jakost konsumovaného zboží zvýší
jejich štěstí. Kdybychom šli ke kořeni této iluze, ke kořeni třídních
bojů, jak se rozvíjely v době po Kristu a za spoluúčasti křesťanství,
došli bychom k velmi zajímavým závěrům. Řekněme si aspoň
tolik, že křesťané zapřeli Krista, když od roku 324 dovolují vlastnit
tak, jak by byl Ježíš nikdy nedovolil.

Mám za to, že budu-li teď líčit svůj stav začátečníka po
prvním obrácení, že nechám nahlédnout do obdobného stavu
všech začátečníků. Po celý den jsem nebyl schopen ničeho jiného
než rozjímat o Bohu a o věcech božích, a proto jsem byl schopen
vcházet téměř od začátku do Hospodářova domu, ovšem jen
přechodně jako služebník, tak jak je naznačeno v Ježíšově
podobenství o postavení služebníka. Tímto vstupem byla nazíravá
modlitba. Nebyl jsem informován o tomto názvosloví, také jsem
nevěděl, že mé celodenní rozjímání o Bohu a božích věcech byla
rozjímavá modlitba. Teprve večer jsem přistupoval k něčemu,
čemu jsme tehdy říkali soustředění na Boha. Při tomto
soustředění se dostavovalo nazírání vlité, nikoliv získané, a dá se
to lehce vysvětlit. Své rozjímání během dne jsem živil nábožnou
četbou. Měl jsem před sebou třeba Písmo svaté, Nový zákon, ale
ne k tomu, abych v něm četl jako v jiné knížce, nýbrž abych se
živil jeho moudrostí. V prvním žalmu se píše: "Blaze muži... který
si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v
noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své
ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá, vše co podnikne, se
zdaří." Stačilo, abych si přečetl jedinou větu z Písma, a už jsem
byl její, před tím pro mě skrytou moudrostí tak unešen, že jsem
nemohl ani dále číst, nýbrž jsem se dostal do stavu blaženého
klidu. Jakmile tento stav začal být rušen vpádem smyslových
vjemů zvnějška, zatoužil jsem se do tohoto stavu vrátit, zase jsem
přečetl další větu nebo několik slov a stav se znovu obnovil.
Rozjímání mě tedy spojovalo s Bohem, ale nebylo za tím účelem
prováděno. Zato mystická koncentrace večer měla za úkol mě
vědomě spojit s Bohem a byl jsem přesvědčen o použitém
prostředku, že tam vede. Takový prostředek by měl dostat každý
začátečník po prvním obrácení, nebo jakmile jeho rozjímání
samovolně přechází v nazírání výše zmíněného typu. Kdyby se
však postupovalo jen takhle, došlo a docházelo by k jednostranné
obživě automatismu (2) se všemi následky takové jednostrannosti.
Všimněme si, jak se zdravé dítě chtivě hlásí o potravu a
křičí, nedostane-li ji včas, jako by mu šlo bezprostředně o život.
Víme dobře, že mu hned tak nehrozí nebezpečí života, ale říkáme
si, že dítě nemá tolik rozumu jako my a vyjadřuje dramatickým
způsobem potřebu jídla, pití, pohybu nebo spánku. Dramatické
události v Ježíšově životě a po něm v našem duchovním životě
jsou dramatizací toho, co bychom mohli nazvat konkurenčním
bojem mezi automatismem (1) už oživeným a automatismem (2),
právě oživovaným, právě se deroucím k životu, jako malé dítě
vstupující do pozemského života.

Lékaři vědí, že pláč dítěte je dramatickou reakcí organismu
na potřeby automatismu (1). Jakmile dojde k oživení automatismu
(2), i tento se hlásí o svůj "chléb". Nedostane-li se mu "stravy" a v
patřičné kvalitě, tu, po marných pokusech dosíci obživy, chátrá,
jeho život znovu uhasíná nebo jen živoří. Pokud je při síle, chová
se stejně kořistnicky jako automatismus (1), který si podřizuje živé
tělo. A protože v lidské mysli je uložen kus stravy vhodné pro
obživu automatismu (2), lidská mysl je tímto automatismem
ustavičně obracena k rozjímání o věcech duchovních, aby se
navodila situace "krmení" automatismu (2). Co tím myslím, ukáži
znovu na příkladu ze své zkušenosti.
Jak jsem už napsal, od začátku přímé cesty, tj. od onoho
okamžiku obrácení v 17 letech, má mysl se cítila být přitahována
vším, co mělo duchovní obsah. Toto přitahování, jak jsem již řekl,
mělo za následek na zevní straně události, že jsem se nemohl
věnovat bez obtíží světským záležitostem, nýbrž musel jsem se
věnovat věcem duchovním. Je to obdoba toho, čeho jsme svědky
u dítěte po narození. Novorozeně nemá smysl pro nic jiného, než
aby se napapalo, nabumbalo, vyspinkalo a protřepalo. O
záležitostech a starostech dospělých lidí se mu zatím ani nezdá.
Jeho choutky jsou bezprostředními následky probuzení, intenzivní
údržby a rozvoje automatismu (1). Obdobně je tomu po probuzení
automatismu (2). Nakrmí-li se novorozeně a nachází-li se v
prostředí, které je neruší, usíná. Jinak řečeno: posloužil mu jak
mohl stav bdělý, začíná mu sloužit stav spánku, a tak se tyto stavy
účelně střídají. Rozjímavá modlitba je pro automatismus (2)
jedním druhem stravy, zpočátku ničím jiným nenahraditelnou.
Vstřebáváním této stravy je modlitba nazíravá bez úvah a
přemýšlení. Podobá se spánku smyslů a rozumu, není však
uspáním vědomí. Nedopřeje-li se průběžně automatismu (2), aby
v klidu vstřebal stravu podanou rozjímáním a správným duchem
činnosti, dojde k degeneraci a k umrtvení automatismu (2), tj. k
jeho návratu do původního stadia pouhé připravenosti.
Samozřejmě, že o tom všem jsem nevěděl nic, právě jako
tradice až dosud. Znal jsem naštěstí metodu modlitby, kterou se
strava pro automatismus (2) bližším způsobem než pouhým
přijímáním přizpůsobuje rychlému trávení. Vstřebávání stravy
automatismem (2) není možno přímo lidsky ovlivnit, probíhá
samovolně jako trávení v žaludku a ve střevech, ale je možno jeho
průběh usnadnit, zjednat podmínky pro jeho hladší průběh.
Nasadí-li se správný druh modlitby, jejímž obsahem musí být
oddávání se Bohu v tom nejširším slova smyslu, člověk záhy ztratí

schopnost rozjímat a uvažovat, tj. lidsky myslet. O této nemožnosti
tradice dobře věděla, nevěděla si s ní však rady.
Odkazovala-li tradice člověka jen k pěstování ctností,
vyjímala ho z procesu rozvoje všech jeho schopností, jejichž
pouhou jednou částí jsou ctnosti. A to vede ke krizím,
způsobeným jednostrannou stravou podávanou automatismu (2).
Ještě k rozvoji schopností. Víme už, že čím na menší kroky
se rozdělí celá cesta, tím je méně velkodušná. Tradice si stačila s
málo kroky, nejvíce se sedmi, a chápala se vznešeného kroku,
smrti na kříži. Pustila se do jeho praktického provedení se stejnou
nadějí, s jakou by se někdo pokoušel o zvládnutí derivací a
integrálů, neovládá-li bez mezer elementární matematiku. Proto
se ustavičně snažím propracovat celou soustavu cesty. Skoky na
cestě představují ulehčení celého postupu, asi jako v matematice
přechod do počítání s logaritmy: násobení se mění v sečítání,
dělení v pouhé odečítání atd., nikoliv, že by se něco přeskočilo.
Zbývá mně dopovědět aspoň jednu v této poznámce jen
napovězenou věc: Jak je to s pokušitelstvím božím. Zodpovím jen,
co jsem napověděl, nebudu zde řešit celý ten velmi zajímavý
komplex poznání, o kterém jsem už mluvil jinde, především v UNK
při rozboru Otčenáše a jinde.
Pokušení od Boha spočívá v tom, že člověk nepochopí, leda
lidsky, jeho způsob vedení. Např. pochopil jsem z vedení božího,
hned na začátku, že určitý prostředek, který poznám, mě spojí s
Bohem. Jakmile jsem ten prostředek nalezl, řekl bych lépe, jakmile jsem s jistotou poznal, že je to on a žádný jiný, který mně
může přinést vědomé spojení s Bohem, začal jsem denně tohoto
prostředku používat za tím účelem. Bylo to opakování jména
Božího, nebo něčeho, co jsem považoval za jméno boží s určitou
funkční mocí. Avšak kupodivu, vždy znovu a znovu, toto jméno
začalo mi překážet podivným způsobem, že jsem je nemohl
vyslovovat, jak jsem chtěl. Nedokázal jsem je po určité hloubce
ponoru dále opakovat. Jakmile jsem je začal opakovat, vtírala se
do mého vědomí prázdnota, proti které jsem byl bezmocný. Avšak
o této prázdnotě jsem byl čím dále tím více přesvědčen, že jí je
nějak právě Bůh, se kterým se chci spojit, ačkoliv takhle mi o tom
nikdo nevykládal. Tato prázdnota mi sice nebrala tu část vědomí,
která nepotřebuje ke své existenci slov a představ, brala mi však
veškerou schopnost rozjímat, chápat se jakékoliv konkrétní
myšlenky, např. pomyšlení na život, takže jsem tu přílišnou
hloubku, ve které jsem nemohl patřit sobě, nesnesl, neunesl a
hleděl jsem další ponor porušit. Pak jsem ovšem toho litoval, činil
předsevzetí, že se příště zachovám trpně a tak to šlo pořád

dokola. Přece však pokaždé jsem se osměloval více, takže celý
ten spojovací stav nebyl bez užitku. Tím se však nechci dále
zabývat. Jde mi jen o to, abych vysvětlil, že pokušení boží není
pokušením v pravém slova smyslu, nýbrž vějičkou, kterou Bůh
vábí člověka k sobě, a pokud se člověk nedá přitáhnout přímo,
činí to aspoň nepřímo. Podléháme-li např. po určité stránce
neblahému dojmu, že náš pozemský život bude pokračovat a
necháme se jím bezstarostně nést, jako by měl trvat navěky,
promarníme sice mnoho na přímé cestě k Bohu, ale zato se bez
mezer soustředíme na prožívání pozemského života, čímž
provádíme určitý druh nechtěné modlitby ke Stvořiteli, k jeho
tvůrčí funkci a podobě, a plod našeho života rychleji dozrává,
protože není ani chvíli prost naší péče. Bohu se daří za našeho
přispění urychlovat jeho stvořitelský záměr. Toto zpřesnění bylo
třeba dodat také proto, aby se správně rozumělo větě, že
klepáním (a) a (b) se uvádí v činnost automatismus (2). Ano, je
tomu tak, ale člověk se bude snažit činnost tohoto automatismu
přibrzďovat třeba ze strachu před sebezničením. Tato brzdící vůle
je součástí našeho já, ze kterého se musíme svléci, dříve než
vstoupíme do království božího.).
II. O lahodném klidu
1435. K líčení tohoto stavu užijeme především díla sv. Terezie z
Avily, která popsala tyto modlitby s jistotou zkušeného pohledu a s
jedinečnou přesností. Dává této modlitbě různá jména: je to čtvrtá
komnata Hradu nitra (Castillo interior, napsaný r. 1557 v klášteře v
Toledu, pět let před její smrtí, na žádost P. Gratiena a P.
Velesqueze, je završením všech jejích děl. Popisuje v něm jasně a
přesně sedm hlavních stupňů vnitřní modlitby, jak odpovídají
sedmi stavům duchovního života.
V předvečer svátku sv. Trojice se ptala, jaká by měla být
základní myšlenka tohoto pojednání, a Bůh jí ji zjevil. Ukázal jí
duši ve stavu milosti jako skvělou křišťálovou kouli ve formě hradu,
který má sedm komnat. V sedmé uprostřed se nachází sám Bůh,
zářící podivuhodným jasem, kterým jsou ozářeny všechny komnaty, a to tím více, čím jsou blíže středu. Vně hradu jsou jen
temnoty a nečistoty a jedovatá zvířata, která napadají ty, kdo se
odvažují do těchto končin. Vstupní branou je vnitřní modlitba,
která nám dovoluje vstoupit do sebe a nalézat Boha. Odcházíme
odtamtud, dopustíme-li se smrtelného hříchu, co světice popisuje
hrozným způsobem v první komnatě, druhé kapitole.
Je sedm komnat: první dvě odpovídají očistné cestě, třetí
cestě osvěcovací, a čtvrtou komnatou začíná vlité nazírání, nebo
modlitba s předtuchou o Bohu, protože zde poprvé zjišťujeme

přítomnost boží určitou duchovní příchutí, ve svém Svéživotopise,
kap. XIV nazývá ji modlitbou ticha, a vysvětluje ji jako druhý
způsob zavlažování. Jiní ji nazývají modlitbou ticha, protože při ní
duše přestává rozmlouvat.
Tato modlitba má tři rozdílné fáze:
1. Trpnou usebranost, která ji připravuje
2. Klid ve vlastním slova smyslu,
3. spánek mohutností, který ji činí úplnou a připravuje plné spojení
schopností.
1. Trpná usebranost
1436. A. Její povaha. Tato usebranost se tak nazývá proto, aby se
rozeznala od usebranosti aktivní, které dosahujeme vlastním úsilím za pomoci milosti (č. 1317). Trpná usebranost vskutku se nezískává "prací rozumu, když se snažíme myslet na Boha uvnitř v
sobě nebo se snažíme Boha si představit v sobě." (Sv. Terezie,
Hrad, 4. komnata, kap. 3.), nýbrž přímým působením boží milosti
na naše schopnosti. Proto sv. Terezie tuto trpnou usebranost nazývá nadpřirozenou, protože jako taková je zažívána: "vnitřní
modlitba, o níž mluvíme, je vnitřní usebranost, kterou duše zažívá,
a během níž, řeklo by se, užívá jiných smyslů, obdobných vnějším.
Připadá jí, že se chce oddělit od těkavosti zevních smyslů, někdy
je dokonce táhne za sebou. Cítí potřebu zavřít tělesné oči a
prodlévat jedině s tím, který ji celou zabírá: řekla bych, že je to
rozmluva jen a jen s Bohem. V tomto stavu smysly a duševní
mohutnosti nejsou zastaveny, zůstávají volné, ale proto, aby se
napojily na Boha (Relat. au P. Rodriguez Alvarez, Oeuvres,
svazek II, str. 295.)
Jinde to vysvětluje půvabným přirovnáním: naše schopnosti
vyšly z hradu, aby žily s cizinci, když však poznaly svou chybu,
přiblížily se k hradu, ještě však do něho nevnikly. Velký Král, který
bydlí ve středu hradu, si velmi přeje, ve svém velkém milosrdenství, znovu je k sobě povolat: "Jako dobrý pastýř, dává jim
slyšet svůj hlas, a voláním tak sladkým, že mu těžko odolají, je
vyzývá, aby přestaly bloudit a vrátily se do svého dávného domova. Toto pastýřovo volání má nad nimi takovou moc, že
zapomenou na zevní věci, které si je podrobily, a vrátí se do
hradu. Myslím, že jsem to nikdy tak dobře nevysvětlila jako
tentokrát." (Hrad, IV. komnata, kap. 3.) Sv. František Saleský
užívá jiného, neméně přiléhavého přirovnání: "Kdyby někdo položil
magnet mezi mnohé jehly, uviděl by, že všechny špičky jehel by se
obrátily k jejich milovanému magnetu, neboť jsou jím přitahovány,

a právě tak, jakmile naše duše začne pociťovat uprostřed srdce
Pána našeho, všechny její schopnosti se obrátí k té straně, odkud
cítí přicházet nedostižnou lahodu."
Lze tedy definovat tuto trpnou usebranost takto: sladké a
citové pohlcování inteligence a vůle Bohem, způsobené zvláštní
milostí Ducha svatého.
1437. B. Jak se při tom chovat. Tato přízeň je obvykle předkrmem
k modlitbě ticha, avšak může být jen přechodná, jak se stává při
jistých příležitostech, kdy jsme horlivější, např. při vstupu do řádu,
při skládání slibu, při svěcení na kněze. Z toho dva praktické
závěry:
a) Ponoří-li nás Bůh do této usebranosti, odvraťme se jemně od
rozumové rozmluvy, nezastavujme však násilím rozumovou
činnost: "Bez nejmenšího násilí, bez hluku, ať duše ustane v
rozumových úvahách, ale ať se vůbec nesnaží zastavit je, nebo
představivost, neboť je správné si uvědomovat, že jsme v
přítomnosti boží, a máme si jí vážit. Jestliže rozumové úvahy se
zruší, protože člověk zažívá Boha v sobě, dobře tomu tak, ať se
však nesnaží porozumět tomu, co zažívá, protože dar je určen
vůli. Ať jej nechá volně působit a nechť se omezí jen na několik
slov lásky." (Hrad).
b) Nemluví-li však Bůh k srdci, a nemáme-li žádných známek o to,
že božský Král nás vyslyšel nebo k nám vzhlédl, hleďme,
abychom z toho nebyli rozmrzelí", praví sv. Terezie (Viaje de
perfeccion, kap. XXXI). Světice mluví jen o vůli, neboť ona,
královna schopností, je uchopena napřed a hlavně, jelikož
nazírání je úkonem lásky ještě více než poznání, protože však
vůle jinak nejedná, než když je osvícena inteligencí, je tomu tak
poněkud také při uchopení Bohem. Usiluje-li duše, aby spoutala
myšlenky, upadá do ještě větší suchosti než dříve, a úsilí, které
vyvíjí, aby na nic nemyslela, ještě více zneklidňuje její
představivost. Ostatně nemáme pomýšlet na nic jiného než na
slávu boží, nikoliv na osobní útěchy a radosti. Vždyť, přeje-li si
jeho majestát, aby se rozum zastavil, zaujme jej jiným způsobem a
poučí jej lépe než dokáže naše činnost. Kromě toho naše
mohutnosti jsou stvořeny k tomu, aby jednaly.
(Pozn.: Nezapomeňme, že se zde mluví o čtvrté komnatě, a
něco tomu všemu předcházelo, o čem čtenář zde byl informován
citáty a vývody vzatými odjinud. Proto si dovolím předložit něco z
toho, co předcházelo. Jak je nutné předeslat citáty z Hradu nitra,
vyplývá pro mně z toho, že mám třináct sešitů výpisků, které se
zachovaly z mnoha jiných, o které jsem přišel ve studentské kolo-

nii na Letné při zatčení 17. 11. 1939 Gestapem. Protože jsem neměl vlastní výtisk Hradu nitra, opsal jsem si v srpnu 1953 v Ošelíně z vypůjčeného exempláře hlavní myšlenky z Hradu nitra. Od
té doby jsem je nepotřeboval, a přesto tentokrát jsem zrovna sáhl
po sešitu č. 10, kde začínají citáty z Hradu nitra, v překladu Kyselého z roku 1930, vyd. Ladislav Kuncíř v Praze. Tyto náhody se mi
stávají pokaždé, když něco důležitého potřebuji nalézt bez ztráty
času.
Budu v této poznámce citáty z Hradu nitra uvádět v
uvozovkách, abych nemusel dělat závorky závorek: "Pokud
chápu, je modlitba a rozjímání branou, jíž se vchází do zmíněného
hradu. Míním modlitbu vnitřní i ústní, z nichž obě nutno konat s
porozuměním, aby byly modlitbou. Takovou modlitbou, při níž
člověk nemyslí, s kým mluví a co žádá, kdo jest, koho prosí,
nenazývám ani modlitbou, třeba by se při ní sebe více rty
pohybovaly... Kdo by si uvykl rozmlouvat s Velebností boží, jako
by rozmlouval se svým otrokem, nedbaje zda nemluví zle, nýbrž
vyslovuje, co mu na jazyk přijde, a co dávno zná, něco takového
nepokládám za modlitbu, a nedej Bůh, aby ji některý křesťan takto
vykonával."
Celá cesta, kterou líčí sv. Terezie, je poznamenána
východiskem, jímž je modlitba. Je to východisko správné, ale
přece jen by to byla jednostranná výživa pro automatismus (2) a
nebyla by naděje, že by se člověk bez velkých krizí někam po ní
dostal, kdyby ji ještě nezajišťovala z jiné strany, jinou stravou, o
čemž píše dále. O tom jsme si už řekli. Ani tato její kombinace
modlitba + boj se hříchy + pěstování ctností, neznamená
všestranné zaujetí člověka nebo dokonale vyváženou stravu pro
automatismus (2), a proto musí duše od začátku trpět mnoha
roztržitostmi pocházejícími z těch jejich částí, které zahálejí a hlásí
se k činnosti nebo o potravu, která je jim upírána nebo vedena
jinam, jiným směrem, což znamená, že člověk sedí na dvou
židlích.
Vraťme se však ke hlavnímu východisku, k modlitbě. Sv.
Terezie nazývá první komnaty komnatami sebepoznání, a jím
rozumí především poznání vlastní nízkosti, která není ničím vedle
velikosti boží. Tu je třeba mít na paměti její větu: "Nepoznáváme
sebe nikdy dostatečně, nehledíme-li poznat Boha. Patříme-li na
jeho velikost, přijdeme na svou nepatrnost..."
Dochází pak k jiné těžkosti. "A co z toho pochází, že
neustáváme pozorovat jen sebe... proto pravím, bychom upřeli
zrak jen na Krista, své dobro nejvyšší, u něho a u jeho svatých se
naučíme pravé pokoře."

Sv. Terezie zde mluví jen o sedmi komnatách, které
odpovídají vstupu modlitbou, ale dobře ví, že je možno vstupovat
jinak: "Proto dím, aby si nikdo nemyslil, že je tu pokojů málo, je
jich do nekonečna, neboť přemnohými způsoby duše tam vstupují,
všechny s úmyslem dobrým."
Modlitba + ctnosti tedy vedou sedmi komnatami. I to je
cesta velmi napřímená. Nám jde jen o to, zbavit ji dalších
zbytečných těžkostí a oklik. Je výtečné, že sv. Terezie vylučuje
mechanickou modlitbu, ale nevylučuje z ní přemnožství duchovní
hmoty lidské představivosti, které pak se bude člověk přetěžko
zbavovat, ona bude stát dlouho mezi ním a Bohem jako
neprůhledná záclona nebo stěna. Obrazností je živen především
automatismus (1), a my jej ve chvíli modlitby nemáme přikrmovat,
to je dvojí práce, to vede k roztěkanosti místo k soustředění.
Potřebujeme-li už podle svého založení představivost ke vstupu
do modlitby, snažme si ji ponechat stát na prahu vnitřního chrámu.
Jí se totiž okamžitě zahalujeme do sebe. Představivost je čistě
lidská, nikoliv božská vlastnost. Bůh si nepotřebuje něco
představovat nebo o něčem přemýšlet. Ovšemže představivost
nemá zahálet, a proto překážet. Musí být zaměstnána, u někoho
více, u někoho méně, nemůže se jí však nikdy nahradit obsah
modlitby. Myslím to takto. Někdo si představí srdce Páně
uprostřed prsou a podržuje tuto představu. Taková představa
může být bezobsažná, a může zaujmout jen a jen naši
obrazotvornost, není však modlitbou. Něco jiného se dělo se
svatou Marií Markétou Alacocque, což bylo vysvětleno jinde: měla
shora zmíněnou představu srdce Páně, ale s hlubokým obsahem.
Jsou na příklad lidé, kteří si podle Weinfurtera představují jednotlivá písmena jména božího v nohou a mají s tím tolik práce, že se
plně zaujmou svou obrazotvorností, podržením tvaru těch písmen
v nohou. Ti se ještě nezačali modlit, nýbrž jen zaměstnali svou
obrazotvornost, takže se třeba i vyprázdnili od ostatních myšlenek.
Podobně se člověk může ocitnout v zajetí zvukové představivosti,
když ho např. plně zaujme zvuk těch písmen v nohou, a na víc
nestačí. Rozechvěje tím zvukem celé tělo a někdy toto chvění ani
nedokáže zastavit. Podobně je tomu s jiným smyslem, s pocitem
tepla, který závisí na smyslu pocitu, hmatu. Soustředí-li se někdo
na nějaké místo v těle, hrne se tam krev a vzniká tam pocit tepla,
a ten se může rozestřít po celém těle. Láska pociťovaná jako teplo
přiváděla mnoho pilných duší k vnitřní horečce, kterou se ony
spalovaly. U P. Pia, +1968, dostoupila kdysi tato teplota až na 48
oC, zničila v nemocnici všechny teploměry, ale P. Piovi
neuškodila. Člověk snadno podlehne klamu, že teplota, kterou pociťuje při modlitbě, je nadpřirozeného, mystického původu, a jak-

mile si začne tepla všímat a nesnaží se dostat za ně a přes ně,
velmi trpí sebespalováním. U mně probíhalo zprvu jakési
překvašování v těle. I za tento pocit jsem se musel dostat.
Podařilo se mi to asi po dvou měsících neustálým zjemňováním
soustředění na Boha. Tak dlouho jsem musel zjemňovat své
soustředění, až už bylo jemnější než ono chvění, že už nevzbudilo
žádné tělesné pocity. Teprve pak jsem se zbavil pocitu tělesnosti,
a toho je třeba se při modlitbě zbavit.
Naopak činnost bez představivosti postrádá určitý druh
kvality a správné zaujatosti. Tam je na místě. Představivosti je
zapotřebí až při přípravě činnosti a při jejím rozvrhu. Myslím, že je
jí zapotřebí též při přípravě vnitřní modlitby, ale pak, při ní samé je
nám představivost škodlivá v tom smyslu, že pokud je jí zapotřebí,
zabraňuje faktickému spojení s Bohem, s oním nic přirozenosti
boží.
Svatá Terezie přistupuje nadto k vnitřní modlitbě, jako téměř
všichni křesťanští mystici, z citové oblasti, ve které byla dokonce
vychována tradicí. Citová výchova má mnoho předností, o nichž
nepotřebuji psát, protože překládaný spis se jí důkladně zabývá.
Cit dlouho pěstovaný je snadno dostupný, ale později bude třeba
cit na cestě k Bohu odkázat do patřičných mezí, aby nevybočil z
rámce, který mu náleží v rovnováze mysli, - a to bude práce velmi
těžká. Mějme na mysli učedníky Páně, naše schopnosti. Jak jim
bylo zatěžko rozloučit se s Ježíšem, se kterým byli spjati
především citově. A bylo toho rozloučení zapotřebí, měl-li na ně
sestoupit Duch svatý. Dále je třeba vzít v úvahu, že začneme-li s
citovou výchovou na poli náboženském, tedy pro usnadnění
naší cesty, aniž bychom před tím dotovali člověka trochu
náročnějším pochopením prostředků a cílů cesty, než jak se děje,
tj. ne pouhým zosobněním, polidštěním všeho, co je božího, a s
čím se musí potom na cestě člověk vypořádat ne jako s lidským,
ale jako s božským, nýbrž začneme-li odvážnějším způsobem,
vážným zdůrazněním, že člověk má na této cestě vyjít ze sebe, z
člověka, že člověk na této cestě musí dohrát, ovšem postupně
úlohu prostředníka, opomeneme-li to všechno, pak klademe mezi
člověka a Boha mnoho netušených překážek, které pro svou
jemnost jsou těžko překonatelné. Je to ona duchovní hmota,
kterou se pak dokonce bojíme odbourat, protože nám první kroky
tolik usnadňovala, a protože máme obavu, že se prohřešíme proti
tomu, co bylo tak dobré. Kdyby nešlo jen o převážně
nefundovanou citovou výchovu, nemuseli bychom užívat způsobů
myšlení, jako: "nemáme-li žádných známek o tom, že nás božský
Král vyslyšel", a mohli bychom vědět od Pána Ježíše, že Otec

čeká na každého marnotratného syna a jde mu daleko vstříc, že
záleží opravdu jen na synovi, dojde-li co nejblíže k Otcovu domu.
S takto lépe fundovanou cestou lásky člověk ví, že nedává-li
božský Král známek o tom, že člověka vyslyšel, je vinen člověk a
ne nějaká nevůle boží, a co je ještě důležitější, člověk by začal
hledat nedostatky, odstraňoval by překážky s cesty v klidu,
nekrizově, až by se dočkal milosti, která je připravena pro každého
bez rozdílu.
Dává tedy sv. Terezie chybné rady? Nikoliv. Velmi zkušeně
a zodpovědně radí svým klášterním sestrám karmelitského řádu,
který je řádem zaměřeným především na modlitbu, nikoliv na
činnost. Jestliže tedy po více než 400 letech po napsání jejího
duchovního bestselleru věci dospěly tak daleko, že je třeba
nápravy lidí na daleko širší základně a daleko hlubším způsobem,
vzhledem k pokroku v myšlení lidí, pak si pisatel návodu pro
spojovací cestu musí být vědom toho, že člověk žijící venku ve
světě vstupuje do Hradu jiným vchodem a projde jinými
komnatami k témuž cíli, a že mu o těchto komnatách ještě nikdo
nic neřekl, ani nenapsal, kromě radostí a krví psaného života
Ježíše Krista. Komu momentálně nic nechybí, tomu musím říci, že
i on žije ve století, o kterém se s odstupem času bude mluvit a
psát jako o nejkrvavějším a nejpodlejším v historii lidstva. Kdy se
stalo, aby v jednom století a téměř na jednom místě zahynulo
napřed v první světové válce 8 miliónů lidí, potom ve druhé 5O
miliónů, a mezitím jiným násilím a jinými menšími válkami dalších
5O miliónů lidí? A možná, že násilná smrt nebyla tím nejhorším,
co se dělo. V době tak velkých katastrof, způsobených lidmi, ne
živelnými pohromami, ve chvílích, hodinách, rocích nesmírně
pohnutých, lidské duše hledají správné východisko se žaláře, ve
kterém se ocitly. Ve chvílích oddechu je jim východiskem činnost
+ modlitba. Ve chvílích vrcholného utrpení je jim východiskem
některé z blahoslavenství Ježíšových, patrně druhé: "Blažení,
kteří lkají, neboť oni budou potěšeni, nebo některé jiné, které se
vztahuje na načekané a úděsné situace, ze kterých není fyzického
vyhnutí a při kterých Bůh započítává člověku spravedlnost beze
skutků, jak to na sobě zažil sv. Pavel a jak o tom píše v Řím IV, 6.
Vždyť jsou chvíle, kdy se člověk nemůže osvědčit skutky. Z těchto
chvil vede k Bohu cesta kratší než sedmi komnatami, a také
odjinud než z první komnaty. Sám jsem byl svědkem toho, neboť
sám jsem se stal předmětem této milosti, která působila navzdory
všem zlobám lidí a která mě vyrvala z náruče smrti. A myslím si,
že má tehdejší situace nebyla ani zdaleka tak výjimečná, jak se
vám zdá. Před několika dny umíral v Plzni můj dobrý přítel Jan
Říha. Zpráva o tom, že zemře, k němu přišla několik dní před

smrtí tak náhle, že se chvěl jako list ve větru. Protože však nabyl
jistotu, že zemře, byl ochoten odevzdat se Bohu bez výhrad, jak
by byl před tím nikdy nedokázal. Jistě byl ospravedlněn tímto
správným rozhodnutím.
Shrneme-li první komnatu sv. Terezie z Avily, můžeme říci,
že ona předpokládá, že touto komnatou může projít ten, kdo na
solidní základně ctností postaví soustavně konanou vnitřní
modlitbu. Kdo však žije ve světě, a má projít oním úsekem,
kterému sv. Terezie říká první komnata, musí se osvědčit v
činnosti tak, aby mohl o sobě říci, že pracuje na Hospodářově poli.
Kdybychom použili v širokém slova smyslu symbolu Ježíšova
života, řekli bychom, že bychom měli stylizovat svůj život v
činnosti tak, bychom jím vytvořili první závažný krok k umění
modlit se. Mám na mysli modlitbu jako vnitřní vztah k Bohu, nikoliv
její slovní výraz. Modlitba totiž má být navázáním styku člověka s
Bohem, má vždycky představovat návrat do Otcova domu nebo
některou fázi tohoto návratu.
Je pravda, že tu stránku tvůrčího aktu božího, která toho
času vyvrcholila v existenci člověka, trvá miliardy let, protože však
při tomto odchodu z Otcova domu nejde o překonání nějaké
fyzické vzdálenosti, nýbrž o změnu stavu, čemuž je podobně v
okamžiku smrti nebo při nástupu spánku nebo při nástupu
bdělého stavu, jsou chybné všechny předpoklady o časové
náročnosti přechodu do stavu nebe, vstupu do Otcova domu.
Napadá vám asi při té příležitosti, že je nějaký rozdíl mezi stavem
nebe a pobytem v Otcově domě. Syn, který z něho neodešel, je v
něm také, ale není ve stavu nebe, nýbrž ve stavu ráje, kdežto
marnotratný syn, který se do něho vrací, nevrací se do stavu ráje,
nýbrž do stavu nebe. Je ovšem možné bdělý stav změnit na stav
ráje, a v tom je velkém nebezpečí cesty k Bohu.
Líčí-li např. sv. Terezie přechod do stavu nebe jako průchod
sedmi komnatami, sedmi stupni, popisuje pouze zkušenost, kterou
nabyla s vedením duší, s vedením, při kterém mohla používat jen
omezených prostředků, jak jí to dovolovala poslušnost vůči tradici.
Omezení, o němž mluvíme, bylo dvojí: 1. jednostrannost určitých
prostředků vývoje, 2. neinformovanost o podstatě zakoušených
jevů. Ani jedním, ani druhým nebyla vinna, neboť, jak jsme si řekli,
sv. Terezie radila klášterním sestrám, které nemohly rozvinout
život, a ona byla přesvědčena, že většina z nich nebyla duchem
při akci, nýbrž mimo klášter, a jen se spalovala vnitřním bojem,
čímž vyčerpávala své nejlepší síly. Informovanost svaté Terezie
byla mnohem větší než jak prozrazuje ve svém Hradu nitra. Toto
tvrzení si můžeme dovolit už po pouhém srovnání jejích výroků z

různých spisů. Věděla například, že svou silou nedospěla k
dovršení vnitřního umírání a ke spojení s Bohem. Správně však
radí v Hradu nitra, aby se napřed šlo vlastní silou, i když ví, jaké
jsou to omezené možnosti a jaké těžkosti. Ovšem nemohla si
troufat říci, že už hned od počátku může být člověk ospravedlněn
bez skutků, tj. bez svého přímého uvědomělého přičinění, protože
milost boží je opravdu připravena pro každého, pokud je
dospělým, normálním člověkem. Víme přece z předešlých citátů,
jak se sv. Terezie divila několika výjimečným případům, kdy
některé duše prošly rychlým vzestupem, ale neměli bychom jí
zazlívat, že nemohla nic z toho zevšeobecnit. Jsem svědkem
téhož jevu teď ve dvacátém století. Za podmínek, ve kterých
pracovala sv. Terezie, nemohla a nesměla říci více, byla by se
ocitla ve vězení nebo na hranici, a celé dílo by bylo zmařeno. Toto
mějme stále na mysli i u jiných křesťanských světců.
Postupně a velmi zkušeně vypráví, za jakých podmínek
vstupuje Bůh do modlitby, a tvrdí, že ty podmínky jsme schopni
zpočátku plnit jen z části, a proto také milost boží je malá,
odpovídá naší věrnosti.
Ve skutečnosti je tomu takto: Máme v sobě živý jen
automatismus (1) a schopností z něho vyplývajících užíváme i při
modlitbě. Tím začínáme "krmit" automatismus (2) a on povstává k
životu. Platí tak všechno, co říká sv. Terezie o tom, proč duchovní
život není úplný. Stačí dodat, že také proto není úplný u klášterních sester, na nichž konala svá pozorování, že nemohly zasvětit Bohu tu část svého života, kterou nežily a nerozvinuly, život
činný, rovnoprávně stojící vedle života modlitby. U mně tomu bylo
před mým sedmnáctým rokem života opačně. Zasvětil jsem
spravedlivému životu dobu od dětství až po těch sedmnáct let
života, jak mě tomu učili starší lidé, prarodiče, maminka, učitelé.
Byl jsem poslušen do krajnosti, protože jsem neměl dost
soudnosti, abych vždycky rozlišil, v čem mně radili chybně, a mně
šlo o věc, o spravedlivý život, říkal jsem mu správný život. Protože
toto počínání nebylo spojeno s adekvátní vírou v Boha, nýbrž s
vírou v moudrost lidí, teprve po zkrachování celého tohoto
systému, na který jsem narouboval své osobní zájmy, lépe
řečeno, teprve když jsem opustil tyto zájmy jako neuskutečnitelné,
vstoupil do mého vědomí Bůh. Jinak řečeno: Dlouho nevědomě
živený automatismus (2) vyspěl tak daleko, že v momentu, kdy
jsem opustil své zájmy, tvrdým zásahem do mého vědomí žádal
"hutnější stravu". Tento hlad se jevil jako duchovní zájem, který si
mě celého žádal. Ani nebylo možno mu odporovat. Byl jsem
postaven tváří v tvář před novou skutečnost, nový život, o kterém

jsem před tím neměl ani tušení. Jakou hutnější stravu si žádal
automatismus (2) v mém případě? Modlitbu, protože jsem se před
tím nemodlil a krmil jsem jej jednostranně stylizovanou činností.
Představte si pro snazší pochopení, že modlitba je nápoj a činnost
hutná strava. Jakou žízeň měl automatismus (2)! Není divu, že
jsem omylem zavrhl činnost a věnoval jsem se jen modlitbě.
Máte-li pochopit, co říká sv. Terezie, a jaké závěry z jejích
rad činím, pak je třeba, abyste měli aspoň přibližnou představu o
tom, co dělaly řádové sestry, jimž sv. Terezie radí ve svém Hradu
nitra. Modlitba byla a je v tomto řádu na prvním místě. Dopouštějí
se tedy stejné chyby jako já na začátku přímé cesty, jenže mají
několik nevýhod oproti mně. 1. Nikdo je nenutí k činnosti v tom
rozsahu, jako nutilo mé okolí mně, takže účinky modlitby se
nemohou prověřit v činnosti. 2. Modlitební řád karmelitánů dbá na
kvantitu modlitby, na její pravidelnost, i v noci, ale nedbá na
odstupňovanou kvalitu modlitby podle celkového založení
jednotlivce, podle jeho momentální připravenosti a podle
dosaženého stupně modlitby. 3. Nevytváří dost účinné momenty
bližší a blízké připravenosti. 4. Nezachází správně s účinky
modlitby, tj. nabádá nechtěně k jejich promarnění.
Kdybych měl před sebou členy tohoto řádu, měl bych co říci
ke každému bodu, ale takhle řeknu aspoň něco ke čtvrtému.
Smyslové účinky modlitby, pocity blaženosti, úzkosti atd. musejí
být hned při jejich vzniku obětovány Bohu, neboť člověku nepatří,
jak on si představuje, že je to buď odměna a útěcha od Boha,
nebo stav umírání, který je nutno bez reptání snášet. Tyto pocity
jsou indukcí v automatismu (1).
Jde-li o blaženost, pak se její ochotné prožívání stane
promrháváním vedlejších účinků modlitby, které ona blaženost
představuje. Řečeno symbolikou ze života Ježíše Krista, je to
stejná chyba, jako kdyby byli tři učedníci zůstali na hoře Tabor po
proměnění Páně. Víte, že Ježíš nedopustil, aby setrvávali v blahu,
které zažívali. Je třeba neprodleně poslechnout Ježíše a ze stavu
blaženosti odejít. Člověk podle svého založení sám snadno přijde
na metodu, jak to učinit. Já bych ten stav porušil např. činností,
která mně není milá, zvláště v blažené chvíli.
Jde-li o úzkost, bolest, strach, které jsou dovětkem nebo
průvodním zjevem vnitřní modlitby, ani tehdy se nemá v tomto
stavu trpně přebývat, protože by se mohl rozrůst do hodin a roků a
rušil by další postup. Byli přece lidé, kteří statečně nesli známky
utrpení na kříži celá léta. To není správné. Chybí, co radí Ježíš na
kříži. Ať víme nebo nevíme, proč tomu tak je - "Bože, proč jsi mě
opustil?" - odevzdáme ducha Bohu, tj. odstoupíme myslí jak

nejlépe umíme od této bolesti, nejlépe vyprázdněním mysli od
povídavých myšlenek, od kontrolních a hodnotících myšlenek
opravdovým odevzdáním ducha se vším všudy, odevzdáním
obsahu mysli takového jaký je. Chybělo umírání ve ctnostech a
schopnostech, o kterých nevíme, za jakých okolností a jak umírají.
Máme chybný dojem, že umírání je v první řadě opuštění
fyzického těla, zatímco je to změna stavu vědomí a opuštění těla
je jen jedním z průvodních jevů. Přesvědčil jsem se přece, že
musí dojít ke změně stavu vědomí, když automatismus (2)
dospěje ke zralosti a dokáže se ozvat. A my známe něco
obdobného při funkci automatismu (1), s jakou naléhavostí se
dokáže hlásit např. spánek, bolest, bdělý stav apod.
Modlitba má být navázáním styku člověka s Bohem, a ve
svých nejvyšších fázích jím opravdu je. Nevím, proč by lidská
činnost ve svých vrcholných fázích neměla být tímtéž. Lze
namítnout, že modlitba se může proměnit ve vědomý styk s
Bohem proto, že jsme nakonec při ní nečinní, absolutně trpní,
kdežto při činnosti je taková trpnost vyloučena. Myslím, že
takováto tvrzení nejsou správná. Ovšemže trpnost při činnosti má
jinou povahu než při modlitbě, jak ji znají mystici. Zastavme se
však při činnosti Ježíšově po křtu v Jordánu a po přemožení ďábla
na poušti. Všechno dělal z moci a vůle Otcovy, sám nic nedělal,
přestože vypadal být velmi činný. Dalším znakem činnosti
Ježíšovy, té činnosti, která ho nerozpojovala, nýbrž spojovala s
Otcem, byla její jednoznačná motivace: nic nedělal pro sebe. Je
jasno, že z těchže důvodů, přes dokonalost v modlitbě, dospěla
sv. Terezie k dokonale trpné činnosti, která ji udržovala ve
vědomém styku s Bohem, takže mohla o ní říci: "Mýma rukama
pracuje Kristus, mýma nohama chodí Kristus."
Pohleďme teď na kroky na cestě láskyplné činnosti. Většinu
z nich jsme si už vysvětlili dříve při jiných příležitostech. 1. Přát si
upřímně sílu jen k tomu, co si přeje Bůh, abychom činili. 2.
Odevzdávat Bohu aspoň jednou za den, ke konci bdělého stavu,
celý svůj život i s jeho výsledky. 3. Nepovažovat situaci, ve které
se nacházíme, za danou lidmi, nýbrž Bohem, a jen pozměněnou
vůlí lidí. 4. Přebírat k tomu z hlediska spravedlivosti své povinnosti
tak, abychom měli nakonec jediného příkazce, Boha. 5. Při
veškeré činnosti jít za věcí, nikoliv za osobním prospěchem,
jednat věcně správně bez ohledu na sebe. To se týká i
sebeuspokojení, kterého se máme vyvarovat.
Svatá Terezie na přechodu z první do druhé komnaty
vyžaduje: "... Skutečná dokonalost záleží v lásce k Bohu a k

bližnímu, a čím horlivěji budeme zachovávat tato přikázání, tím
budeme dokonalejší... každý hleď si jen sebe."
Hledět si přitom jen sebe je zde míněno tak, že člověk se
nemá starat o to, jak si počínají jiní, nýbrž jen o to, jak si má
počínat sám.
V komnatě druhé už doporučuje více: "Jest přece jen veliká
věc rozumět, co nám kdo praví... Jsou to slova, která člověk slyší
od dobrých lidí, nebo kázání, nebo co čte v dobrých knihách nebo
nemoci a soužení... tím vším volá Bůh, i také nějakou pravdou, již
nás učí ve chvílích modlitby."
Sv. Terezie doporučuje vytrvalost ve sledování dobrého
podle nápovědí, které přicházejí z událostí a ze slov, která slyšíme
kolem sebe. Doporučuje vidět v těchto nápovědích volání boží.
"Nejsou to ještě příbytky, kde padá mana, ty jsou teprve
dále, kde zví vše, co chce, protože již nechce nic jiného než co
chce Bůh."
Člověk si rád stěžuje na nedostatek vedení božího, ale měl
by vědět, že všechna ta řídkost vedení pochází od člověka, nikoliv
od Boha, protože by nedokázal plnit více příkazů a doporučení,
nýbrž teprve se snaží, "aby se jeho vůle srovnala s vůlí boží... Čím
dosáhne kde v této věci větší dokonalosti, tím více dostane od
Pána a tím dále dospěje na té cestě. Nemyslete, že tu jde o
nějaké záhady, o věci nesrozumitelné a neslýchané, právě v této
shodě naší vůle s vůlí boží záleží veškeré naše blaho... Chceme-li
hned s počátku, aby Pán jednal po naší vůli a vedl nás, jak si
myslíme, jak pevná může být naše budova.
Může-li být co horšího, než necítit se spokojeným ve
vlastním domě? ...Pokoj, pokoj, ...pravil Pán, a tolikrát o něm své
apoštoly napomínal."
Co platí o modlitbě, má platit i o činnosti: "nesmíme
postupovat násilně v sebranosti, nýbrž mírně." Tuto mírnost
nemáme zanedbávat a máme srovnávat své počínání s
počínáním Páně: "Jestliže pak nikdy naň nepohlédneme, nikdy
neuvidíme, čím jsme mu povinni, nikdy nepomyslíme na jeho
smrt, již pro nás podstoupil, nevíme, jak jej můžeme poznat, jak
konat skutky v jeho službě..."
Jinak řečeno: Ježíš sloužil Otci, a to konkrétně službou lidem, až k smrti, bez ohledu na sebe. Nežádal si totéž od svých
žáků = lidských schopností, dříve než jim bude seslán Duch svatý,
tj. až od chvíle, kdy věděli, že mají všechny schopnosti od Boha,
nikoliv ze sebe, ale příklad Ježíšův nám má být vzorem již

mnohem dříve, už zde na tomto stupni. Už zde jsme občas
schopni něco učinit z moci boží, pokud jsme slyšeli jeho volání a
jsme si tím jisti, že k určitým věcem jsme byli povoláni právě jím,
ne svou vůlí. Tady začíná zdravý základ onoho nic nedělání,
neboť do naší činnosti vstupuje Bůh se svou mocí, a my jsme
nebo začínáme být toho svědky.
Kdo vytrvají v těchto bojích, "Pán jim neodepře vstup do
třetích komnat, neboť jsou výborně uschopněny přijmout všelikou
milost." "Ale nemyslete, že Pánu je třeba našich skutků, za to žádá odhodlanost naší vůle."
Mám pořád na mysli, jak od těch sedmnácti let byla velká
má touha po spojení s Bohem, touha vlitá od Boha, ne tedy má,
ale malá byla má odhodlanost vnitřně zemřít. A musím se přiznat,
že bych byl nikdy nedokázal vnitřně zemřít, kdybych nebýval byl z
nesmírné milosti boží postaven tváří v tvář před fyzickou smrt,
které jsem se nemohl vyhnout, jak nasvědčovaly všechny
okolnosti: Nemožnost vzepřít se vůli gestapáka. A nejbezpečněji
jsem tehdy poznal, že jsem tehdy vnitřně zemřel, v tom, že jsem
už nehledal spásu pro sebe, nýbrž jen pro bližního i za cenu
osobního života. Kdybyste věděli, jaké bohatství moudrosti boží
se mi v té chvíli dostalo, řekli byste, že to bylo to pravé, co jsem
získal. Ale ta moudrost je beztak nevyslovitelná, i kdybych se celý
život snažil ji popsat nebo vypovědět, avšak konat, co je ve vůli
boží, je uskutečnitelné mocí boží, a proto je to nejcennější.
"Ježto kráčíme opatrně, do všeho vrážíme, protože se všeho
bojíme, a tak se neodvažujeme pokročit, jak bychom mohli...
složme svůj rozum a obavy v ruce Páně, zapomeňme na svou
přirozenou slabost."
Nedejte se odradit tím, kolik kroků jsem vypočítal na cestě
činnosti, která má mít spojovací účinek. Nejvíc záleží na tom,
abychom na kterémkoliv stupni byli odhodláni bez výhrad sebe
vložit do toho, co činíme.
Myslím, že i pro vás bude užitečné, srovnáte-li si v hlavě
některé údaje o mé cestě k Bohu. Napřed mi byla vlita touha po
spojení s Bohem, která rázem převýšila všechny mé ostatní touhy.
Ale protože vnitřně umřít se mi nechtělo, protože jsem byl více
odhodlán od Boha brát než mu dávat, za devět let jsem byl
postaven před fyzickou smrt, ze které, jak všechno nasvědčovalo,
nebylo úniku. Pod tímto tlakem milosti boží jsem se vzdal sebe.
Ten, kdo jde cestou činnosti, je veden také událostmi, a víte, co je
duchovní vedení. Předávání moci k tomu, k čemu je člověk veden.
Jedině událostmi jsem nabyl moci se odevzdat. A co platí ve

velkém, platí i v malém. Máme právo být vedeni jen když se dáme
vést.
Důležité upozornění: Bylo by chybné a neodpustitelné,
kdyby se někdo na této cestě lehkomyslně vystavoval nebezpečí
života nebo nedbal s péčí řádného hospodáře o své zdraví. Přišelli by předčasně o svůj život nebo o své zdraví, byla by to jeho
chyba, která by se nedala napravit. Člověk má přece svou
tělesnost jako nástroj svěřený od Boha a musí dbát na správné
zacházení s ním, jinak se proviňuje, neboť po té stránce
nepochopil, co je to v plném rozsahu hospodařit pro Hospodáře.
Příklad: Po tom, co jsem v koncentračním táboře dostal život
z rukou božích, neboť jinak jsem nemohl chápat zázrak, který se
stal, když gestapák ode mne utekl s hrůzou v očích, místo aby mě
zabil, od té chvíle jsem hořel touhou mluvit o věcech božích všem.
Za tím účelem jsem v koncentračním táboře v tzv. pracovní době
přebíhal mezi baráky k dalším vězňům, ačkoliv jsem věděl, že po
každém, kdo proběhne, se střílí z věží ze strojních pušek
namířených mezi baráky. Kdybych se byl napřed nepodíval na
vojáka u strojní pušky, zda dává pozor či lelkuje, byl bych se
provinil a byl bych přišel o život, a tato lehkomyslnost by byla
neodpustitelná. Byl bych býval marně před tím zázračně
zachráněn, byl bych tuto záchranu promarnil. A co platí ve
velkém, to platí i v malém. Nikdy nepřestáváme být zodpovědni
Bohu za svůj život a zdraví, a jemu především, vlastně nikomu
více, v tom spočívá v ničem nedílná jednota naší cesty. Stejně tak
jsme zodpovědni za všechno ostatní, co je nám od Boha svěřeno,
neboť všechno se učíme brát z rukou Božích. Jsou z této
samovolné odevzdanosti výjimky, neboť rozum a cit jsou také od
Boha, a ony jsou hlavními znaky našeho lidství. Jestliže ony nám
velí něco opomenout nebo něco udělat, nesmíme si dělat svědomí
s tím, že jsme to učinili nebo neučinili. Každý má jednat podle
svého založení a schopností a nehrnout se do něčeho, o čem
rozum ví, že je pro něho nevhodné nebo nepatřičné. Na příklad
dát se vykořisťovat jinými pro svou dobrotu je nehorázně chybné.
Podporovali bychom sebelásku a bezohlednost jiných.
Dopustíme-li to, je to naše vina a trestáme tím nejen sebe, ale i
toho, kterého podporujeme v jeho sebelásce. Někdo, a právě ten
nejméně dokonalý, vidí a má na mysli jen sebe. V tom ho
nesmíme podporovat. To platí i o naslouchání zbytečným řečem
nebo přisluhování při nesprávných věcech. Tím je dána pravá
míra Ježíšova doporučení, které dal svým učedníkům: "Radujte se
s radujícími a plačte s plačícími... Člověk má znát nejen formu, ale
i obsah radosti a zármutku, který mu náleží. Zvolí-li obojí správně,

je svou radostí i pláčem velmi duchovně prospěšný sobě i jiným.
Jaké počínání je v tomto ohledu správné? Obecně řečeno: umět
se přimět k zaujatosti tam, kde jde o opravdovou zaujatost radostí
nebo zármutkem, nic nepředstírat, nýbrž být opravdu při tom nebo
vstoupit do toho. Kdo to nedokáže na základě určitého poznání
sounáležitostí, jak poznával Ježíš, ten ať se zbytečně nevystavuje
nebezpečí svodu. Bez rizika může takhle jednat jen ten, kdo se
znovuzrodil z vody, a toto znovuzrození měli za sebou učedníci
Páně, jimž Ježíš dával radu, aby se radovali s radujícími a plakali
s plačícími.
Zbývá nám, než se pustíme dále, klasifikovat si činnost. Ta
nemá v našem vědomí spojovací charakter, protože je
pokračováním tvůrčí činnosti Boží. Proto ti, kdo byli spaseni podle
líčení posledního soudu, nevěděli, že učinili Bohu, co učinili
bližnímu, a neučinili Bohu, co neučinili bližnímu. Ale to, co činil
Ježíš, hlavně po křtu v Jordánu, už nebylo pouhé pokračování ve
tvůrčí činnosti boží. Ono jím už nebylo ani to, co jsme si rozebrali
ze života Jákoba. Proto se Jákob setkal s Bohem, se kterým
zápasil celou noc. Přemáhal dřívější funkci Boha a nastupoval do
nové, spasitelné, spojené s vědomým stykem s Bohem.
Z toho se dá správná činnost rozdělit na:
1. činnost bez vědomí toho, pro koho se provádí, totiž pro Boha a
2. na činnost, při které se ví, že se provádí pro Boha, neboť člověk
je při ní ve vědomém spojení s ním. Tato míra vědomého spojení
s Bohem v činnosti má různé stupně přiblížení se k Bohu,
konkrétně především k jeho vůli. Jak správně pochopil sv. Pavel,
Ježíš učil druhé činnosti, dělat všechno jako pro Boha, neboť tím
se velmi zkvalitní činnost a urychlí se celý proces duchovního
růstu. Při tomto druhém typu činnosti nastává ze strany člověka
trpnost, obdobná trpné modlitbě, neboť Bůh, jako před tím
spolupůsobil k tomu, abychom rozvinuli jeho tvůrčí dílo, nyní
spolupůsobí, pro nás stále vědoměji, k tomu, abychom uskutečnili
jeho spasitelské dílo.
Oba typy se vyznačují ještě něčím jiným, co Ježíš ve svém
životě označil velmi přesně různými ději. Aspoň jeden příklad Luk. XXI, 7 - 13:
Nastal den nekvašených chlebů, kdy měl být zabit
velikonoční beránek. Ježíš poslal Petra a Jana a řekl jim: "Jděte a
připravte nám beránka, abychom oslavili velikonoční večeři." Oni
mu řekli: "Kde chceš, abychom ji připravili?" Řekl jim: "Hle, když
vejdete do města, potkáte člověka, který nese džbán vody. Jděte
za ním do domu, do něhož vejde, a řekněte hospodáři: Mistr ti

vzkazuje: Kde je světnice, v níž bych jedl se svými učedníky
velikonočního beránka? A on vám ukáže upravenou místnost, tam
připravte večeři." Odešli a nalezli všechno, jak jim řekl, a připravili
velikonočního beránka.
Tohle je jeden z kompletních příkladů vedení božího na
cestě láskyplné činnosti. Nezdá se vám možná, že tento příklad je
zrovna vyloženě láskyplný, protože celá ta událost stála život
beránka a umožnila popravu Ježíše. Zůstaneme-li však u
symboliky samotné večeře, víme, co se při ní dělo, jak podrobně
popisuje sv. Jan v kap. XIII až XVII. Toto dobrodiní večeře mějme
zatím jen na paměti, nebudeme se jím zabývat. Jde nám o
rozlišení činitelů v oživeném automatismu (2). Ježíš je tu
představitelem vůle boží, která nám je skryta, pokud máme vůli
vlastní. Tato totiž, jsouc vyčleněna z vůle boží, je tu proto,
abychom lidsky po svém mohli pokračovat v tvůrčím díle božím,
spolupracovat více méně slepě. Při tvůrčí úloze boží působí naše
vůle aktivně, při spasitelské úloze boží působí trpně. Učedníci
poslechli Ježíše, své duchovní vedení, chovali se trpně v tom
smyslu, že neučinili vlastní rozhodnutí. Chovali se zároveň
aktivně, když provedli Ježíšovo rozhodnutí. Mnohokráte jsme
mluvili o trpné aktivitě. Zde je dobře vysvětlena životním
příkladem. Jak se chová přitom automatismus (1): Jako někdo,
kdo neví, co činí, ale ve skutečnosti je informován, co má činit od
toho, o kom zevní svět neví. Příkladem takového opravdu
nevědomého jednání je člověk nesoucí džbán vody. Zaručeně
nevěděl, k čemu jinému posloužil. Věděl jen, že měl přinést vodu.
Do této kategorie lidí patřili i ti, kteří mučili Ježíše a o nichž se on
vyjádřil že nevědí, co činí. Takhle jednají všichni lidé okolo toho,
kdo ví, co činí. A ten se nepřestává divit, jak mu nevědomě
všichni lidé slouží, aniž je k tomu vybízí, aniž o tom vědí, aniž on si
to přeje, aby mu sloužili.
Předvedu ještě totéž na příkladu, který jsem uvedl tuším v
UŽ. Jenom předešlu něco z toho, co se týká první složky, která je
neviditelná, totiž onoho duchovního vedení. Do roku 1973 jsem
napsal, co jsem považoval za únosné z toho, co jsem vnitřně
zvěděl, hlavně v koncentračním táboře. Byl bych chtěl toho říci
více, neboť mně bylo líto, že mnohé má zase zapadnout, přestože
to bylo tak tvrdě vyslouženo. Byl bych se odvážil více, kdyby se
odvážil i jiný. Věděl jsem, že na zájezdu do Itálie budu moci získat
na knižním trhu něco, co mi prozradí pravou dovolenou míru
informovat slovem. Protože však jsem byl vedoucím i
tlumočníkem v jedné osobě dvaceti lidí do Itálie, neměl jsem
nejmenší šanci dostat se jinam, než kam chtějí členové výpravy,

tedy nikoliv na knižní trh. Kromě toho zájezd měl tak bohatou
náplň, že nezbýval čas na obcházení knihkupectví. A tak není
divu, že jsem se právě v Miláně, největším vydavatelském městě
v Itálii, vzdal nadobro naděje, že se dostanu na knižní trh. A to
ostatní už víte. Zatímco skupina šla v podchodu na náměstí
Sforzů na WC, bloumal jsem po podchodu a všiml jsem si, že v
novinářském stánku na novinách Messegero - Posel, leží knížka,
Cesta Zen, od známého odborníka Alana W. Wattse. Nedoufal
jsem, že je na prodej, protože nebyla zařazena do prodejných knih
vlevo, nýbrž zcela volně a sama ležela na novinách, kam zřejmě
nepatřila. Ve stáncích tohoto druhu se ostatně v Itálii, ani u nás
neprodává literatura odborná. Zeptal jsem se prodavačky ve
stánku, zda je ta kniha na prodej. Podívala se na mě pohledem,
kterým se díváme na někoho, kterého dobře známe a řekla mi:
"Pro vás ano." Chtěl jsem platit, ale ona odmítala peníze: "Nevím,
zda si od vás smím vzít peníze." Řekl jsem: "Nebojte se, já si to s
nimi vypořádám," a zaplatil jsem.
K tomu je třeba říci, že svou touhou sdělit lidem ještě více
než dosud, jsem vystihl vůli boží, a toto vedení už uvedlo do
pohybu celý aparát pomocníků, kteří mi dopomohli k tomu, abych
byl informován, co mám napsat a co nikoliv. Nezáleží na tom, pro
koho měla ona žena ve stánku určenu tu knihu, zaručeně ne pro
mně, to jsem pochopil hned, a proto jsem mluvil, jak bylo
zapotřebí, a zaplatil, aby dostal knihu i ten, pro koho byla původně
určena. Lhal jsem? Žena mé důvody při placení uznala, a proto
mohu směle říci, že jsem mluvil pravdu.
Dá se tedy obecně říci, že plní-li člověk vůli boží, všechno
mu pomáhá k tomu, aby ji splnil. Ten neviditelný za tím má moc
tím větší, že ji nikdo netuší, že ji každý respektuje bez ohledu na
své názory: vždyť neví, co dělá, a myslí si, že dělá něco pro sebe
nebo pro někoho jiného. A ten jiný se při tom také sveze. Onen
člověk šel také pro vodu pro někoho a opravdu ji přinesl a bylo jí
zapotřebí. Ta žena ve stánku si musela pro někoho, pro koho
měla připravený výtisk Wattse, opatřit další, protože si mě s
někým spletla. Buď mám takový tuctový obličej, nebo jsem pro ni
vypadal jinak, i to je možné.
Všimněte si na obou událostech jedné velmi důležité
okolnosti: Jak Ježíš učil učedníky vládnout věcmi a událostmi tak,
aby si je nemohli přivlastnit, aby nemohli říci: tohle jsem způsobil
já, nebo tohle je moje. Všimněte si, co řekla ta žena v kiosku na
náměstí Sforzů, aniž věděla, co mi napověděla: "nemáš to platit,
protože to nebude patřit tobě, je to propůjčeno zdarma Bohem. A
tak je tomu se vším na cestě láskyplné činnosti: člověk přestává

vlastnit a je učen způsobem geniálním, nad kterým mu opravdu
zůstává rozum stát. Nepřestane-li však na této cestě vlastnit, ať je
to cokoliv, tělo, událost, jakákoliv drobnost a starost, nepřejde
přes určitý stupeň, a pozná, že dveře, na které klepá, jsou stále
zavřeny, neboť jsou zamčeny také jeho vlastněním.
Dveře, o kterých mluví Ježíš, jsou předělem mezi úrovní
stavů, které lze dosahovat: spánek, bdělý stav, ráj na jedné
straně, a nebe na straně druhé, které nelze dosahovat. Po něm
lze sice vztáhnout ruku, a kdyby ani to nebylo možné, stalo by se
nebe nepřístupné, může být dobýváno násilím jak pravil Ježíš, ale
dobyto může být jen spasitelským úkolem Božím ne pouhou
lidskou snahou.
Nemluvil jsem o nevlastnění událostí ve smyslu, jak jsem
právě psal, protože tento krok nečiní člověk aktivně, nýbrž jen
trpně. Tento pokrok zavádí do života člověka samo jeho duchovní
vedení, sám Bůh vstupuje do něho a na nás je, jen trpně ho
poslouchat a učinit aktivně vše, co souvisí s touto trpností
poslušnosti. Myslím, že se mi aspoň trochu podařilo zpřístupnit
poznání, jak Bůh vstupuje do činného života, obdobně jako
vstupuje do mystické modlitby, a jaké podmínky máme zjednat pro
tento vstup.
Dá se také říci, že dřívější aktivní kroky představují vhodnou
metodu, jíž se dá mířit k trpným krokům, které už nejsou žádnou
metodou, neboť při nich aktivním činitelem je Bůh. Tak se dá
nakonec říci, že bez metody to nejde a s metodou také ne. Už
tomu rozumíte? Je však též třeba vědět, že i všechny dřívější
aktivní kroky, které bylo třeba provádět aktivně, se stávají trpnými.
Sv. Terezie by řekla, že Bůh vstupuje do lidské činnosti obdobně
jako vstupuje do modlitby. Nastává postupné až úplné zblížení
činnosti s modlitbou a modlíme se podle Ježíšova požadavku
ustavičně. Když toto vedení nastane, kdyby se někdo staral, zrušil
by je. Proto měl Ježíš za zlé učedníkům, že se vedle něho starali.
Tak ještě jednou souhrnně: Bůh Stvořitel soustavně tvoří
například tím, že ze své vůle vyčleňuje do stvořeného vůli, kterou
potom tvorové považují za svou, protože nejsou vědomými svědky
tohoto vyčleňování. V tomto smyslu pak jednají slepě. Podobně je
tomu s existencí, s poznáváním a s láskou, takže i zde všechno
lidé považují za své, co vůbec není a nemá být jejich, jestliže s
vyčleněným chtějí vejít nazpět do Boha. Napadá vám, že oním
vyčleněným je v podobenství o marnotratném synu podíl, který si
vzal syn z Otcova domu. Vzpomíná si na Otcův dům zákonitě,
když už nic nemá. Je pochopitelné, že by si vzpomněl i tehdy,
kdyby si prostě nepřivlastňoval, co mu nepatří, nýbrž s čím má jen

hospodařit. Nebylo nic stvořeno, co by byl Bůh potom opustil a
nechal běžet. Do všeho ustavičně vkládá sebe bez nároku na
uznání této závislosti. Tato nenáročnost boží nás přesvědčuje o
tom, že jednáme samostatně, o své vlastní vůli, že sami se
staráme, že sami milujeme, sami poznáváme a podobně. To je
součást pokušení, které pochází od Boha a kterému musíme
odolat. Nejlépe tím, že se připojujeme k další funkci boží, ke
spasitelské, a dáme se jí vést, jednáme trpně, jak jsem se snažil
vysvětlit. Také tento úkol boží probíhá soustavně. Nezačal
vstupem Ježíšovým na zem. Ježíš nás pouze poučil o tomto úkolu
a vybídl nás, abychom se všemi vyčleněnými mohutnostmi vraceli
do Otcova domu. Pokud někdo poslechne tuto pobídku, stačí mu
jediný lidský život k tomu, aby se vrátil. Netřeba snad podotýkat,
že poučení přicházející od Ježíše není poučením v obvyklém
slova smyslu, nýbrž je nadáno silou k uskutečnění, které říká
svatá Terezie milost, nebo nadpřirozeně působící složka při
modlitbě. Ve skutečnosti buď je všechno nadpřirozené nebo
všechno přirozené, ale nikoliv jen něco nadpřirozené a jiné
přirozené. Bůh pouze vstupuje jinak do stvořeného, které má k
dispozici člověk, pokud tento jedná slepě, než vstupuje do
stvořeného lidského, když člověk jedná uvědoměle jako dítě, které
je soustavně závislé na matce. Dítě nepotřebuje dělat všechno a
starat se o všechno jako dospělí lidé. Matka si dokonce přeje, aby
se dítě nemuselo starat. Tuto fázi vedení božího jsme si nazvali
osobním vedením, kterým se vyznačovalo jednání Ježíšovo s
učedníky od jejich povolání až po kříž. Ve svém pláči nad Jeruzalémem Ježíš mluví o této své činnosti jako o ochranném jednání
kvočny, která chrání svými křídly kuřátka. Z této fáze vedení je
však třeba vyjít. Dítě musí vyrůst. Pak už ale není vzorem pro
duchovní cestu, neboť se stará samo o sebe. Neosobnímu
vedení, které následuje po osobním, respektive už od počátku ho
prolíná čím dále tím více, tomuto vedení dosud křesťané rozuměli
jen velmi mlhavě, a proto i ti nejlepší z nejlepších se zbytečně
zdržovali u přechodu do tohoto vedení - u smrti na kříži...
Dospělý člověk nemůže být vzorem pro cestu k Bohu,
protože je pokažen onou vyčleněnou vůlí boží, onou vůlí lidskou
slepých lidí, kteří nevědí, jak měli člověka připravit pro život. I
kdyby však vychovatel věděl, jak připravit člověka pro život, který
by byl přímou cestou k Bohu, není sám se svým vlivem, a jeho
vychovatelské dílo se nezdaří bez opravdu dobré vůle vedeného.)
2. Klid ve vlastním slova smyslu
Vysvětlíme jeho povahu, jeho původ, jeho různé formy a jak
se chovat při této modlitbě.

1438. A. Povaha. V této modlitbě nejvyšší část duše, inteligence a
vůle, je uchopena Bohem, který jí dává zakoušet velice blahý
odpočinek a velmi živou radost z jeho přítomnosti, avšak chápání,
možnost úvah, paměť a představivost zůstávají volné a jsou někdy
zdrojem roztržitostí.
a) Hle, jak svatá Terezie vysvětluje nadpřirozenou povahu této
modlitby a způsob, jakým je vůle uchopena Bohem. (Cesta
dokonalosti, Chemin de perfection, kap. XXXI, str. 222 - 224 z
naší strany 495, začínající a končící: Světice mluví jen o vůli ... pro
uchopení Bohem): "Je to něco nadpřirozeného, co si nemůžeme
opatřit vlastním úsilím ...Zde se duše noří do klidu, nebo lépe
řečeno, Pán ji tam noří svou přítomností, právě tak jako to učinil
se spravedlivým Simeonem. Tehdy všechny mohutnosti se uklidní
a duše pochopí způsobem chápání, který se velmi liší od toho,
které k nám přichází ze zevních smyslů, neboť ona je zcela blízko
Boha a tak trvale se s ním sjednocuje. Nevidí jej tělesnýma očima
ani duševníma... Jen si uvědomuje, že je v království nebo aspoň
blízko krále, který jí tu milost dopřává a je uchvácena tak velkou
úctou, že se neodvažuje od něho něco chtít ...
Samotná vůle je zde uvězněna, a zakouší-li v tomto stavu nějaké
trápení, je to proto, že znovu nabývá svobody ...Nic ji nemůže
zarmoutit. Vždyť během té doby vnitřní slast a blaho, které
zakouší, ji opájejí a vstřebávají takovým způsobem, že si už nic
víc nepřeje a upřímně by mohla prohlásit se svatým Petrem: udělejme tady tři stany."
Jelikož samotná vůle je uvězněna, ostatní dvě mohutnosti
mohou sejít z cesty, o tom praví světice ve svém Životě, kap. XIV.:
"Vůle si toho nemá všímat a má zůstat ve svém blahu a
odpočinku. Snaží-li se však své mohutnosti řídit, zabloudí všechny
tři." Především představivost někdy bloudí a unavuje nás svým
ohlušujícím hřmotem: je to pravý mlýnský rejholec. "Nechme běžet
tento rejholec a zabývejme se mletím mouky, nechajíce jednat
naši vůli a pochopení." (Hrad nitra, IV. komnata, kap. I.)
1439. b) Duchovní radost způsobená tichem se velmi liší od
radosti, kterou zakoušíme při činné vnitřní modlitbě (rozuměj při
úvahovém rozjímání.) Svatá Terezie to vysvětluje srovnáním
božských útěch způsobených nazíráním, se spokojeností nebo s
útěchami při aktivní vnitřní modlitbě. Je v tom dvojí rozdíl, co do
původu a co do následků.
1. Božské útěchy pocházejí přímo z činnosti Boha, zatímco
uspokojení pochází z naší činnosti za podpory milosti.

Aby tomu bylo lépe rozumět, používá světice přirovnání o
dvou nádržích: jedna dostává vodu vodovodem, který přivádí vodu
zdaleka, voda do ní vstupuje s hlukem: to je obraz uspokojení,
které zažíváme při činné modlitbě, - druhá je napájena pramenem,
který prýští z našeho základu a naplňuje nádrž bez nejmenšího
hluku: obraz nazírání, kdy voda útěchy "se vlévá z našeho nejtajnějšího základu, s mírem, tichem, s nejvyšší jemností." (Hrad, IV.
komnata, II. kap.)
2. Také radosti při nazírání daleko převyšují radosti při aktivní
vnitřní modlitbě: "Sotva tato voda začala tryskat ze svého zdroje...
už bychom mohli říci, že naše nitro se rozšiřuje a zvětšuje. Jsou to
však duchovní dobra nevyslovitelná a duše sama není schopna
rozumět, co v tu chvíli dostává. Abych užila přirovnání, je to jako
by v našem nitru byla pánev s řeřavým uhlím, na které házíme
vybrané voňavky" (Hrad, IV. komnata, II. kap.) ...Avšak světice
dodává, že toto přirovnání je velmi nedokonalé. Ve svém
Životopise (kap. XIV a XV) tvrdí, že tyto radosti se podobají nebeským a že duše ztratí touhu po pozemských věcech: "nahlíží,
že dobro, které zažívá, nepochází z ničeho pozemského, není
způsobeno ani bohatstvím, ani ctí, ani radovánkami, nýbrž v mžiku
oka se pociťuje opravdové uspokojení ..."
Hlavní příčinou této radosti je pociťovaná přítomnost boží:
"Pán ve své štědrosti si přeje, abychom poznávali, že je
velmi blízko duše, tak blízko, že ona nemá zapotřebí k němu posílat posly (rozuměj slovní modlitbu, pozn. překl.). Může k němu
sama mluvit bez pozdvihnutí hlasu, neboť pro svou blízkost on
pochopí každé hnutí jejích rtů." Ovšem Bůh je stále s námi, ale tu
jde o zvláštní druh přítomnosti: "Tento božský vládce, náš Mistr, si
přeje, abychom si uvědomovali, že nám naslouchá, přeje si,
abychom zakoušeli účinky jeho přítomnosti. Přeje si působit v naší
duši zvláštním způsobem, tím že ji naplňuje velmi živou radostí
vnitřní i zevní."
(Pozn.: "Příliš osobní a lidské chápání působení božího v
lidské duši, jak to tradice předepisovala svaté Terezii, je na
překážku srozumitelnosti jejích vysvětlení. Praví např. "Ovšem, že
Bůh je stále s námi." K tomu by bylo dodat, co jsme si už v různých obměnách několikrát řekli:
Přítomnost boží v člověku, velmi zhruba řečeno, má funkci
nositele úrovně, na které se člověk nachází. V podobenství o
marnotratném synu se rozeznává trojí úroveň této přítomnosti
Boha v člověku:

1. Marnotratný syn si bere svůj podíl od Otce a odchází z
Otcova domu. My víme, že když se chováme jako on, když
hospodaříme s tímto podílem pro sebe, že jej promrháváme, např.
fyzicky umřeme jako zvíře. První úroveň boží přítomnosti v nás je
dána podílem z Otcova domu, oním lidským údělem, lidstvím,
které jedná slepě, tj. pro sebe, což odpovídá vývojovému stádiu
stvořeného v člověku. Bereme si od Stvořitele "svou" existenci a
hospodaříme s ní pro sebe. Za takového stavu věcí nejsme si
vědomi života božího v nás, protože nevíme, že jsme s ním
spojeni spoluprací na jeho ustavičném tvoření celého prostředí,
živého i neživého, v nás i kolem nás. Krátce se dá říci: jsme
spojeni s Bohem podílem, který máme od něho. Neměli bychom
zapomínat, že tento podíl jsme si nejen vzali, ale že z něho stále
bereme, a toto neustálé braní z podílu od Boha představuje právě
onen druh spojení s Bohem, který v té době máme. Nic
stvořeného není ani na chvíli od Boha odděleno, jenom je různým
způsobem s Bohem spojeno. A tak se dá říci, že od Boha jsme
neodešli, nýbrž na této své úrovni ustavičně odcházíme, a brzy
uvidíme, že nikdy úplně neodejdeme, protože jakmile promarníme
všechno, už se hlásí vzpomínka na Otcův dům, další úroveň
spojení s Bohem.
2. Na druhé úrovni spojení s Bohem si tedy vzpomínáme na Otcův
dům. Tuhle vzpomínku by svatá Terezie nazvala nadpřirozeným
zásahem do lidské duše, oním zvláštním druhem vstupu, o němž
jsme se právě u ní dočetli. Nemohla si ve svém postavení dovolit
vyjádřit se jinak. Z hlediska tradice, která se mylně domnívá, že
jsme od Boha totálně odešli svým pádem z ráje, musíme se
rozhodnout buď ke spáse nebo ke zkáze. Kdyby toto rozhodnutí
záleželo na člověku, vzhledem k tomu jaké tvrdé požadavky
odpovídají možnosti spásy, nebyl by téměř nikdo spasen, byl by to
hrozný masakr duší. Ježíš nám však poskytuje mnohonásobně
větší naděje na kladný výsledek lidského života svým příkladem,
který se dá následovat. Jednou z velkých nadějí je právě ona
zmíněná vzpomínka na Otcův dům. Dostavuje se zákonitě ve
chvíli, kdy by se lidský život odpojil od života božího, od kdy by už
s ním neměl nic společného, kdyby to vůbec bylo možné. Do
chvíle promarnění podílu měl marnotratný syn ještě něco od Otce,
co mohl, ale nemusel promarnit. Toto něco od Boha je jen určitá
podoba stálého spojení s Bohem, které se nedá zrušit ani
jakýmkoliv myšlením, ani jakýmkoliv jednáním. Dá se změnit jen
podoba nebo úroveň tohoto spojení. Ještě že tomu tak je a že Bůh
není tak nemilosrdný jako tradice. O své vzpomínce na Otcův dům
a o předchozím promarnění všeho v sedmnácti letech jsem už
mnohokráte mluvil. Jen bych chtěl připomenout, že když je taková

vzpomínka možná i u člověka nevěřícího, nemělo by být
problémem, aby se k ní dopracoval člověk věřící. Nadpřirozeně
vypadá proto, že si člověk nemusí být vědom toho, jak a proč k ní
došlo a že se nemusí nikterak záměrně přičiňovat, aby k ní dospěl. Svatá Terezie na přiléhavém obrazu o zdroji zevnitř, na který
nemá vliv žádné lidské vedení, ukazuje, v jaké změněné kvalitě
zde působí Bůh v duši. Světice mluví o duchovních slastech, ale
dalo by se říci také, že jde o druh pomoci nebo posvěcení lidského myšlení a jednání, které spočívá v tom, že člověk tuší, kde je
Bůh a co je třeba učinit a čeho je třeba zanechat, aby nesešel z
cesty. Není to ještě komplexní poučení o cestě. Člověk se může
nevědomě dopouštět velkých chyb, a také se jich dopouští. Na
příklad považoval jsem mylně modlitbu za jediný možný způsob
vstupu do Boha a světskou činnost jsem považoval za
nepřátelskou modlitbě. Ale spojení s Bohem přece jen už nabylo
nových kvalit, stalo se tím nejcennějším, co jsem měl k dispozici.
Toto hodnocení by opět svatá Terezie správně považovala za
pocházející od Boha, a proto by je nazvala nadpřirozeným.
Nadpřirozené v její řeči tedy znamená jinak pocházející od Boha
než jak pochází při spojení s Bohem na první úrovni, jinak, tj. bez
přímého, bezprostředního lidského působení, bez rozhodnutí
člověka. My však víme, že ani Bůh se nepotřebuje rozhodovat,
něco takového existuje jen u člověka, ne u Boha. Nastaly prostě
nové podmínky vstupem božího do lidského vědomí. Tyto
podmínky se postupně nemusí jen zlepšovat, mohou se též
zhoršovat. Všechno záleží na tom, jak "krmíme" automatismus (2).
Dalo by se říci, že vzpomínkou může být člověk neomylně veden
až k Otcovu domu, ale ne dále.
3. Opravdový, vědomý, ničím nerušený styk s Bohem je však
závislý opět na Bohu jiným způsobem vyšší úrovně než při
vzpomínce. O tom bude ještě příležitost mluvit později. Jenomže
máme zrovna co dělat se svatou Terezií z Avily, které Ježíš
Kristus ukázal, když ona nemohla z vlastních sil vnitřně umřít, že s
ní znovu vstoupil na kříž svou spasitelskou mocí, když ona před
tím zoufale volala své slavné "muero que no puedo morir",
kterému bohužel tradice dosud neporozuměla jak měla. Od té
doby, když za ni Kristus znovu vstoupil na kříž, věděla, že není
život, kterým potom žila, jejím životem, nýbrž životem Ježíše
Krista, životem božím. Tím byla spasena dříve než fyzicky umřela,
a každý, kdo ze spasitelské moci Kristovy vstoupil do třetí úrovně
spojení s Bohem, ví, že ona tam na této úrovni žije a bude žít na
věky. Jestliže tedy řekla na příklad: "Mýma rukama pracuje
Kristus, mýma nohama chodí Kristus", prozradila nám, jaký je
život duše v království božím. K čemu dorůstali učedníci, když

chodili s Ježíšem, že totiž mohli jeho mocí, mocí, kterou měl Ježíš
od Boha, dělat například zázraky a přežít jeho potupnou smrt, a k
čemu dorostli smrtí Ježíšovou na kříži, k tomu z téže spasitelské
moci dorostla svatá Terezie a stojí tu s námi nám ku pomoci s
Kristem, a pomáhá mu v jeho spasitelském úkolu. Je právem
velkou učitelkou Církve, které nemůžeme být nikdy dost vděčni za
její hrdinství, že se vzdala svého života a šla s Kristem na kříž a s
ním vstala z mrtvých. Správně říká, že už ve čtvrté komnatě
zažívala předchuť této spásy, že už odpadl u ní, a pod jejím
vedením u všech jejích sester, strach před peklem a byl
zastoupen strachem, aby Boha neurazila. Prosím vás ale,
nemohla se jinak vyjádřit, než jak se od ní chtělo. Kdo vstoupí do
čtvrté komnaty, opravdu má strach, že by Boha ztratil, a jen v tom
smyslu urazil, kdyby nejednal čistě a tak, jak Bůh poskytuje sílu,
aby jednal. Nejedná-li člověk na tomto stupni, a to není ještě
stupeň nejvyšší, podle moci, kterou má od Boha, nýbrž z moci
vlastní, z oné vyčleněné moci Boží, kterou měl před tím jedině k
dispozici, proviňuje s proti milosti, které se mu dostalo, a v tom
smyslu se navenek jeho jednání jeví jako ta nejhorší urážka boží.
Vždyť podá-li nám někdo pomocnou ruku, když toneme, a my
pohrdáme jeho mocí nás zachránit a toneme dále, co by řekl
zachránce, ovšem lidský: "Ten tonoucí mnou pohrdl, nevážil si mé
pomoci, nebyl jí proto hoden." A okolo stojící by měli dojem, že
zachránce je uražen. Svatá Terezie mluvila k těm okolostojícím,
kteří ještě nežili v Kristu a s ním. Promiňte jí tedy všechny výroky
tohoto druhu. Šlo jí přece o to, aby jí všichni prakticky a pro praxi
rozuměli, aby věděli, jaké následky měla jejich činnost, když ještě
jednali z vlastních sil tam, kde už neměli z vlastních sil jednat,
nýbrž měli se opřít o spasitelskou úlohu a moc boží.
Kdyby mohla, řekla by nám svatá Terezie ještě dnes, co je
to kralovat s Kristem: konkrétně pomáhat při spasitelském úkolu
božím, a nebýt přitom viděna, aby nikdo nemohl být vděčen jí,
nýbrž Bohu, jemuž přece náleží všechna sláva na věky věkův.
Svatá Terezie už ve čtvrté komnatě byla svědkem toho, jak
začíná spasitelská moc boží vstupovat do jednání člověka a činí je
trpným.)
1440. c) Toto rozšíření duše způsobuje skvělý sklon ke ctnostem,
zvláště strach z urážky Boha, který nahradí strach z pekla, lásku k
pokání a ke kříži, pokoru a pohrdání světskými radostmi:
1. Strach z pekla přestává působit. Zatímco obava, že urazíme
Boha, roste, mizí otrocký strach a duše silně důvěřuje, že jednou
Boha bude mít.

2. Místo aby se člověk obával, jak tomu bylo dříve, že si zkazí
zdraví úkony pokání, věří, že je všechno možné s pomocí boží, a
jeho touha obejmout Boha nebyla nikdy větší. Kdysi se obával
kříže, nyní už méně, protože jeho víra je živější, ví, že je podstupuje z lásky k Bohu, jeho Výsost mu poskytne milost, aby je
snášel trpělivě. Někdy v nich dokonce pojme zalíbení, jak silná je
jeho touha něco učinit pro Něho.
3. Jelikož zakoušel blaženost, která pocházela od Něho, radosti
tohoto světa jsou pro něho jen brakem, vzdaluje se postupně od
nich, a protože tak činí, více se ovládá. Posléze pokračuje ve
všech ctnostech a jeho pokroky jsou trvalé, jestliže ovšem se neobrátí zpět neuráží-li již Boha, neboť pak, ať jakkoliv stoupl,
všechno se ztratí." (Hrad IV. komnata, kap. III.)
1441. Definice. Z tohoto popisu lze tedy usoudit, že nadpřirozená
vnitřní modlitba, neúplně trpná, která vzniká ve vyšší části duše,
způsobuje v ní pocit a zakoušení blízké přítomnosti boží.
Je to nadpřirozená vnitřní modlitba, tzn. vlitá, a tady jsme
rozdílného názoru než někteří karmelitáni, kteří ji považují za
přechodnou, a proto si myslí, že může být získána jako modlitba
jednoduchosti. Ve shodě s nimi však zastáváme názor, že je
neúplně trpná, protože je při ní uchopena jedině vůle (s
inteligencí), kdežto úvahy a představivost mohou volně bloudit.
Pokud se týče božských ctností a slastí, které z ní pocházejí,
vysvětlili jsme je dostatečně (č. 1433).
1442. B. Původ a vývoj ticha
a) Obvykle je klid udělován duším, které se už dlouho cvičily v
rozjímání a prošly nocí smyslů. Avšak někdy této noci předchází,
zvláště u dětí nebo u nevinných duší, které nepotřebují zvláštního
očišťování.
b) Zpočátku je udělován jen občas, dosti slabým způsobem a bez
vědomí člověka, trvá krátce, např. jak říká svatá Terezie, po dobu
jednoho Zdrávasu. (Svatý Jan z Kříže poznamenává ve Výstupu
na Karmel, kn. II. kap. XIV, že čas tomu, kdo začíná zažívat
nazírání, běží tak rychle, že se někdy může splést v odhadu jeho
délky: co se zdá trvat jen dvě nebo tři minuty, může ve skutečnosti
trvat mnohem déle.). Pak se stává častější a prodlužuje se až na
půlhodinu. Avšak, protože se nedostavuje vždycky náhle a také
náhle nezmizí, může od počátku do konce trvat také hodinu nebo i
více. Nadto je-li to ticho činné (č. 1445) a je-li doprovázeno
duchovním opojením, může se prodloužit na den nebo dva a
neruší ve vykonávání běžných činností.

c) Klid blažený se může střídat s klidem vyprahlým, pokud očista
duše není dokončena.
d) Dostaví se chvíle, kdy se klid stane běžným: vstupuje se do
něho jakmile se začne s modlitbou, někdy se dokonce dostaví
znenadání i při nejsvětštější činnosti. Právě tak se někdy stává
silnější a vědomější, a připojí-li se duše k milosti, vede až k
úplnému spojení a k extazi. Je-li však nevěrná, může pozbýt na
síle a vrátit se k diskursivnímu rozjímání nebo se může milost
ztratit.
1443. C. Rozličné druhy klidu. Rozlišují se tři hlavní: klid tichý,
prosebný a činný (Již Cassien uváděl tyto rozličnosti, Conf. X.,
kap. 22).
a) V klidu tichém duše nazírá na Boha v tichu plném lásky a obdivu, tlumíc v zárodku, tak říkajíc každé slovo, vůle je ponořena do
Boha, zapálena láskou k němu, odpočívá v něm blaženě v tichém,
pokojném a blaženém spojení. Jako matka, která lpí očima na
svém dítěti, duše nazírá na Boha a miluje jej. "Podobá se," praví
svatá Terezie, "malému dítěti, kojenému matkou, přisátému k
prsům matky, která něžně dává přetékat mléko do úst dítěte,
takže toto nemusí ani pohybovat rty." Právě tak zde vůle je kojena
láskou a nenamáhá se, aby něco chápala.
1444. b) Někdy duše, nemohouc už vydržet svou lásku, vylévá své
srdce horoucí prosbou: a to je ticho prosebné, které přechází buď
do sladkých rozhovorů, nebo se duše odevzdává výlevům své
něžnosti a vybízí všechno tvorstvo, aby chválilo Boha: "Pronáší
tisíce svatých bláznovství, která pocházejí přímo ze srdce Toho,
který ji vytrhuje ze sebe. (Vie, kap. XVI)
Svatá Terezie tehdy skládala verše, aby vylíčila svou lásku a
trápení. Někdy Bůh odpovídá na tyto vzněty lásky svými citovými
něžnostmi, které způsobují jakýsi druh duchovní opilosti, "která",
jak praví sv. František Saleský," nás nezbavuje smyslů
duchovních, nýbrž tělesných, ani nás neotupuje, ani neohlupuje,
nýbrž připodobňuje nás k andělům ...a zbožšťuje nás... zbavuje
nás sebe a pozdvihuje nás ze sebe. (Amour de Dieu, kn. VI. kap.
VI.)
1445. c) Jsou případy, kdy se ticho stane činným. Tehdy, říká nám
svatá Terezie (Chemin, kap. XXXI, str. 225), ticho je hluboké a
trvá dlouho, a jelikož je spoutána jen vůle, a všechny ostatní
schopnosti se mohou volně zabývat službou Bohu, činí to s daleko
větší horlivostí: tehdy, všecka zaměstnána zevní činností, duše
nepřestává horoucně milovat Boha: je to spojení Marty a Marie,
činnosti s nazíráním.

3. Spánek mohutností
1446. Tato třetí fáze ticha je nejvyšší formou, která připravuje plné
spojení vnitřních schopností.
Svatá Terezie ji popisuje ve XVII. kapitole Svéživotopisu:
"Hle, co se děje často ve spojení, které si mě zabírá... Bůh se
zmocňuje vůle, a dokonce, myslím, chápání. Vskutku, člověk přestává diskutovat, neboť je všecek zaměstnán zažíváním Boha: řekli
bychom, že máme co činit s osobou, která hledí a vidí tolik věcí,
že neví na co se dříve dívat ...Pokud se týče paměti, zůstává
volná, společně s představivostí, myslím. Tato mohutnost, nacházejíc se sama, kolik musí podstoupit bojů, můj Bože! a kolik úsilí
prokázat, aby všechno přeházené dala do pořádku. Já jsem z toho
vysílena a mám z toho hrůzu. Často prosím Boha, aby mně toho
zbavil... Podobna těm noční motýlům, dotěrným a neklidným, poletuje sem a tam. Přirovnání se mi zdá být dokonale přesné, neboť
tento hmyz není schopen způsobit ani nejmenší zlo, a přesto obtěžuje...."
Jak zvládnout toto bloudění, k tomu poskytuje světice jen
jednu radu: "Nevšímat si bláznivé paměti a oddat se svému úkolu,
neboť jedině Bůh nás toho může zbavit." - Vidíme, že je to sice
modlitba ticha, při níž samotné chápání je v rukou božích, ale
představivost nepřestává bloudit, je to příprava plného spojení.
Jak se chovat při modlitbě ticha
1447. Základní opatření, na které se má dbát v tomto stavu je
pokorná odevzdanost do rukou božích ve všech fázích této
modlitby, od jejího začátku až po její dovršení.
a) Není tedy třeba usilovat, abychom se sami dostali do tohoto
stavu, pokoušejíce se zastavovat činnost mohutností až po
zastavení dechu, to by byla zbytečná námaha, protože jen Bůh
nám může poskytnout nazírání.
b) Jakmile pociťujeme působení boží, je třeba se mu přizpůsobit,
jak nejlépe umíme, přestat rozmlouvat, poslušně následovat hnutí
milosti.
1. Jsme-li voláni k citovému tichu, hleďme a milujme bez mluvení,
nebo nanejvýš čas od času pronesme několik něžných slov,
abychom roznítili plamen lásky avšak bez násilného úsilí,
abychom je nezkazili.
2. Máme-li sklon provádět úkony, děláme-li je s citem, tryskají jako
z pramene, prosme jemně bez hluku rtů, ale s velkou touhou po
vyslyšení. "Několik drobných stébel přiložených do ohně... má

větší účinek než množství polen, které by spíše mohly oheň udusit. Poleny rozumím rozumování, třeba se zdálo být sebeučenější,
které však během trvání jednoho Věřím v Boha by mohly uhasit
jiskérku. (Sv. Terezie. Svéživotopis, kap. LXV.) Především je
třeba, dodává sv. František Saleský (amour de Dieu, kn. VI, kap.
10), zanechat násilné, nešetrné vzněty, které unavují srdce a
nervy, a ty návraty k sobě způsobují neklid ve srovnání s klidem,
který jsme zakoušeli.
3. Jestliže uvažování a představivost se toulají, nezneklidňujme se
tím, nesnažme se je pronásledovat, ať vůle "se nepřestává těšit z
přízně, která jí byla udělena, jako moudrá včela, která saje med.
Jestliže včely, místo by odlétaly za medem, hledaly by se
vzájemně po úlu, jak by se dopracovaly medu?"
(Pozn.: Člověk by si měl osvojit disciplinu, která mu velí
rozlišovat: Boha nikdo nikdy neviděl, a zrovna tak se dá říci, že tím
méně ho někdo může vnímat smysly, které mají slabší postavení
než zrakový orgán. Dá se se všeobecnou platností říci, že smysly
nikdy nikdo Boha nevnímal. Jimi se dá vnímat jen to, co je v času
a v prostoru, tedy z náboženského hlediska, co je stvořené, nikoliv
co je nestvořené, tedy Bůh. Ke vnímání nestvořeného je v nás
připraven automatismus (2), který nemá smyslovou povahu. Je-li
tomu tak, pak musíme všechny smyslové vjemy, i ty
nejvznešenější a nejvíce povznášející řadit do ostatního
přirozeného života. Smysly jsou jen nástroji božími, a tak se na
jejich projevy nutno dívat. Je pravda, že třeba On na ně začíná
hrát jinak, než jak jsme schopni my. Je-li tomu tak, musíme-li
přiznat, že něco takového bychom nedokázali, musíme zároveň
rozlišit jeho hru, kterou můžeme smyslově vnímat, od Boha
samého, kterého smyslově vnímat nemůžeme. Co pomocí smyslů
z této hry zažíváme, je pouhá ozvěna přeměn, které probíhají
napřed ve skrytu, které si napřed neuvědomujeme jinak než ze
zmíněných následků. Není divu, že máme chuť se těmito
ozvěnami obírat a přisuzovat jim větší váhu, než jakou mají: jsou
to nepřímí svědci jistých přeměn, které by se daly definovat jako
nová úroveň božího života v naší duši, na níž reagují naše
duševní síly. Člověk podle svého neblahého zvyku se k těmto
ozvěnám chová jako ke svému vlastnictví, to znamená, že je
přesazuje do půdy, ve které neporostou, jen tam zasvitnou,
zhasnou, protože přestanou být živeny ze svého věčného zdroje.
Jakmile pomine úroveň spojení s Bohem, na které vznikly, ani nejlepší lidská snaha je neudrží naživu. Člověk by měl pochopit, že
ozvěny vyššího stavu spojení člověka s Bohem nevstupují do
našeho smyslového života jako útěchy, ze kterých se má člověk

těšit, nýbrž jako prostředky, jimiž má člověk dokonaleji propojit
všechny části své duševní podstaty, aby se mohl celobytostně
spojit s Bohem a aby nezůstalo nic toulavého stranou. Slast totiž
se dovede zmocnit celého člověka, a slast pocházející od Boha,
je-li Bohu vrácena beze zbytku, dovede člověka s Bohem
dokonaleji spojit na vyšší úrovni, než na jaké byl s ním spojen
dosud. Vzpomeňte si na podobenství o hřivnách, že každý
služebník, který s hřivnami nehospodařil pro sebe nebo je
nezakopal, byl odměněn za každou hřivnu jedním městem. Tak je
tomu se všemi hřivnami, o nichž víme, že jsou Hospodářovy. Snad
se někdo nedokáže vmyslit do skutečnosti, že všechno, co máme
k dispozici v tomto světě, je od Boha, a jeho vmýšlení bývá také
nedůsledné, protože je postaveno jen na intelektuálním
přesvědčení, nebo na víře. Kdežto dostane-li se nám takových
mimořádných hřiven, o kterých se křesťanská tradice vyjadřuje
jako o božských útěchách, nikdo nepochybuje, že nejsou lidské,
odpadá moment nejistoty a měly by tedy odpadnout i moment
omylu, že si je přivlastňujeme. Vyžívá-li se v nich člověk,
promarňuje je proto, že jich užívá pro sebe. Protože však to činí
nevědomky a protože s nimi neumí jinak hospodařit, má-li dost
trpělivosti, po promarnění a po průchodu nějakou tou suchostí,
znovu jsou mu nabídnuty. Jedná-li s nimi zase chybně, už přece
jen to činí s určitou dávkou zkušenosti, něco v něm těžkopádně
narůstá, ale je to kruté mlácení těl i ducha, spojené s velkým
utrpením a se ztrátou času.
Vím, co mně dalo práce, než jsem tyto pocity překonal
patřičným způsobem. Naštěstí jsem nebyl chybně poučen
mystickou tradicí, jak se vyvinula v Evropě, a věděl jsem, že s
jakýmkoliv pocitem ještě nepřichází Bůh, nýbrž jen jeho poslové, a
já jsem stál o něj a ne o posly. Poslové mi prozrazovali jediné:
Bůh je blízko, musím k Bohu, nesmím se zabývat posly.
Tady mi pomohly zároveň dvě věci:
1. Modlitba, kterou jsem denně prováděl jako s Bohem spojující
prostředek, nikdy jako modlitbu konanou za jiným účelem. Kromě
toho jsem současně rozjímal, o čemž bych se dnes mohl
nejvýstižněji vyjádřit takto: Abych se napásl moudrostí boží. Tento
prostředek byl později zastoupen z velké části nezainteresovanou
činností, jejímž motivem byla radost a vděčnost, že se mohu
podílet na dílu božím, být na jeho poli, pracovat pro něho.
2. Disciplina, která zdánlivě nesouvisí s tímto předmětem, ale je
významným přínosem ze strany člověka, krokem, který člověk
může učinit, a proto učinit má. Tato disciplina se dá definovat
takto: člověk se má mít soustavně k tomu, aby nepřemýšlel o

zbytečnostech a nedělal zbytečnosti. I když ještě neumí správně
rozlišovat, co je důležité a co je zbytečné, a zavrhne, co zavrhnout
nemá, nezavrhne, co zavrhnout má, řídí-li se naznačenou
disciplinou, hodnotí stále dokonaleji, jeho hlava se stává v dobrém
slova smyslu prázdnou, odpadají zbytečné starosti, neboť začne
jen všechno pečlivě zařizovat, ale bez starostí. Jeho snaha končí
tam, kde už rozumně nemůže učinit více. Tam místo starosti má
právo vložit všechno další do rukou božích, ne dříve. Okolí se pak
může udivit, co všechno zastane. Kdyby však kdokoliv zavedl do
svého myšlení a jednání tuto disciplinu, zastal by mnohem více
než dosud, a stal by se nakonec nádobou prázdnou, do které by
snadno se nalil vědomě boží obsah.
V situaci lidí, žijících ve světě a ne v klášteře, padá v úvahu
jedině ticho činné, jaké užívala svatá Terezie i při své
nejrozsáhlejší činnosti.
Kdyby se přidal ke zmíněným dvěma principům, k modlitbě
zaměřené ke spojení s Bohem a k zásadě rozumného chování a
myšlení ještě třetí prvek: být ohleduplný vůči těm, kteří nevědí, co
činí, umět si je více vážit než kohokoliv jiného, neboť jejich
postavení je těžké, a být milosrdný, pak by asi člověk nemohl
učinit více k tomu, aby mohl na sebe vzít sladké jho Ježíšovo.
Ještě jednou, promiňte! Zažívá-li člověk útěchy, o nichž
může s klidným svědomím říci, že pocházejí od Boha, je to sám o
sobě velký pokrok. Je sice pravda, že máme všechno od Boha,
ale nejsme si toho vědomi. Máme-li však něco, o čem víme, že to
od Boha je, podobáme se služebníkům v podobenství o hřivnách,
služebníkům, kteří věděli, že ony hřivny jim svěřené nejsou jejich,
a proto s nimi hospodařili pro toho, kdo jim je svěřil. To bylo jedině
správné. Jen se těšit z takové hřivny nebo jen si jí vážit se podobá
jednání toho služebníka, který hřivnu zakopal do země. Země je
naše tělo. Víte, co se s ním stalo: byl vyvržen do temnot vnějších,
kde je pláč a skřípění zubů. Doslova totéž se dělo se všemi
mystiky. Po útěchách, ze kterých se těšili, upadali do temné noci,
do krizí a utrpení všeho druhu.
Dá se to vysvětlit ještě z jiné strany. Všechno, co má člověk
na tomto světě k dispozici, je od Boha. Hospodaří-li s tím pro
sebe, postupně všechno promarní. Neví-li však o tom, že má
všechno od Boha, a že to má propůjčeno, aby pomocí toho mohl
přejít z pomíjejícího života do věčného, není jeho vinou, že
všechno promarní hospodařením pro sebe. Avšak útěchy, které
přicházejí od Boha, nebo které prožívá jako dary od Boha, stanouli se majetkem lidským, s nímž člověk hospodaří pro sebe, na
příklad pro smyslové sebeuspokojení, přivádějí člověka do

neštěstí, které Ježíš výtečně označuje jako temnoty vnější, čímž
chtěl říci, že se služebník vyloučil z vnitřního soužití s Bohem.
Omílám tuto věc tolikrát, protože zde nechybovali jen mystici pod
tradičním vedením, nýbrž zde chybují všichni, kdo mají tendenci
se k těmto hřivnám stavět jako ke všem běžným darům přírody.
Kořen těchto omylů je třeba hledat též v povrchním studiu
byť i jen podobenství Ježíšových. Pořád se nemohu zbavit dojmu,
že i ti tak zvaní pravověrní a orthodoxní katolíci všech dob si příliš
přebírali z toho, co se dočetli v Novém zákoně, a svůj výběr
odůvodňovali slovem "tajemství". Co jim bylo nesrozumitelné, to
buď potichu obcházeli, nebo to dokonce zavrhovali, stavíce místo
toho náhradní učení, jen částečně vystihující tzv. tajemství.
Jednou z takových chabých náhražek je dogma o dědičném
hříchu. Kolik se dá tímto dogmatem obejít pravd, ale jak! Cesta,
která kdysi byla schůdná, je dnes naprosto neschůdná,
neodpovídá úrovni našeho myšlení. Nejvíce mě mrzí, jak jsem se
dověděl teprve dnes v noci ze dne 10. dubna na 11. dubna 1980,
že i tak výtečný Teilhard de Chardin, 1881-1955, nezná rozdíl
mezi rájem a nebem. Jinak jsem byl nadšen, že zastává v
mnohém týž postoj jako já: Bůh nepřestal tvořit, ustavičně tvoří a
člověk se na jeho tvůrčí činnosti podílí. To je ohromný pokrok v
myšlení. Kéž by byl obecně přijat. Jako by totéž nenapovídal Ježíš
svým životem, ve kterém volal lidi k božímu dílu. Tentokrát mi
však jde jen o rozdíl mezi rájem a nebem.
Už vás musím opravdu upřímně žádat o prominutí, ale
znovu se vrátím aspoň ke konci podobenství o marnotratném
synovi, kde tento rozdíl je pro mě jasně vyložen. Na omluvu
všech, kdo studují a čtou Nový zákon, bych chtěl říci, že nebýt
vlitého vhledu, kterého se mi dostalo v okamžiku, kdy jsem
odevzdal svůj život se vším, i s náhledy a postoji, nemohl bych
dnes nic vykládat tak, jak činím. Z pasáže o návratu
marnotratného syna do Otcova domu si zatím křesťané vzali jen
ponaučení, že otcovská láska odpouští. Všimněte si, co obešli:
Luk. XV, 22-32: Otec rozkázal svým služebníkům: Přineste
ihned nejlepší oděv a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele,
zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento syn můj byl
mrtev, a zase žije, ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Starší
syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel
hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co
to má znamenat. On mu odpověděl. Vrátil se tvůj bratr, a tvůj Otec
dal zabít vykrmené tele, že ho zas má doma živého a zdravého. I
rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu. Ale
on mu odpověděl: Tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil

žádný tvůj příkaz, a mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se
poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s
děvkami prohýřil tvé jmění, dal jsi pro něho zabít vykrmené tele.
On mu řekl: Synu, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé.
Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl
mrtev, ztratil se, a je nalezen."
Nevím kolikrát budu ještě potřebovat se vrátit k tomuto
podobenství, protože nyní není příležitost k tomu, abych vysvětlil,
co se dá výtečného z něj načerpat.
Řekli jsme si, že stav ráje překrývá stav nebe, to znamená:
jsme-li v ráji, nejsme si vědomi nebe. Pomocí této zkušenosti
můžeme rozhodnout o tom, co se dělo po příchodu marnotratného
syna do Otcova domu. Je zřejmo, že do stavu nebe se vchází
přes stav ráje, neboť syn, který zůstal v Otcově domě a na jeho
poli, nikdy z ráje neodešel a vnímal příchod svého bratra. Vnímal
totiž bratrův průchod rájem, což je konečně výstižně naznačeno
hostinou, uchystanou pro toho, kdo přichází do nebe. Nám teď jde
jen o to, že blaženosti, které člověk zažívá na cestě do nebe,
nejsou ještě nebeskými blaženostmi, nýbrž rajskými, a zůstane-li
člověk u nich, překryje jimi stav nebe. Kdo neprošel pozemským
životem, nedostává od Otce tak krásný šat jako ten, kdo byl mrtev
a žije. "Zemřel" má v tomto podobenství dvojí smysl: 1. měl oživen
jen automatismus (1), a takový platí za mrtvého, 2. zemřel pro
svět, a proto žije na věky.
Blaženost, kterou zažívali mystici, a která končila, měla
povahu rajskou právě proto, že končila. Nebeská blaženost
nekončí, kdežto z ráje, tedy i z rajské blaženosti, se padá, nebo je
z ní člověk dokonce vyhnán, jako se stalo učedníkům na hoře Tabor.
V nebi je pravé všechno, co nezačíná, nýbrž do čeho člověk
jen znovu vstupuje a ví, že už si jen znovu začíná uvědomovat
tento vstup, kdežto mezitím byl mrtev, nebyl si vědom, že z nebe
nikdy vnitřně neodešel, nýbrž jen z ráje. Tohle rozlišení je velmi
důležité, protože člověk podle vstupu do nezačínajícího poznává,
že se neklame a kam vstupuje. Ovšem, že je možné jen na chvíli
si uvědomit nebe, a zase si jej přestat uvědomovat, jenže zbude i
jen z okamžitého uvědomění jistota, že jsme nesmrtelní, ne že se
jimi teprve stáváme, a tato jistota už v člověku zůstane. Jestliže
jsem si na příklad uvědomil ve svých sedmnácti letech, že jsem
nesmrtelný, pak ve svých 26 letech, kdy jsme měl přijít o
pomíjející život, byl jsem schopen, aniž jsem v té chvíli věděl proč,
se ho vzdát. V tom byla síla toho uvědomění z těch sedmnácti let.
Vždyť jiní, kteří ono uvědomění neměli, umírali v nejistotě a bez

odevzdání. Marnotratný syn si při svém opuštění světského života
vzpomněl, že jest nebe, a také do něho vědomě vstoupil, ovšem
přes nějaký stav ráje. Mezitím byl veden vzpomínkou na nebe,
která sice nebyla dost jasná, aby mohl mít jistotu, že bude přijat
zpět, ale zase byla dost jasná v tom smyslu, aby ho vedla.
Všimněme si teď toho staršího syna, který zůstal v Otcově
domě. Ve chvíli, kdy se vrátil marnotratný syn, byl na Otcově poli
a dověděl se, kdo se vrátil a jak je hoštěn. Nikde jinde ve Starém
zákoně, ani v Novém zákoně nemáme tak podrobnou zprávu o
tom, co se dělá v ráji, aby se odtamtud nespadlo, aby se odtamtud neodešlo, aspoň tak dlouho, jak jen je možné. Marnotratný syn
si vzal svůj podíl od Otce a odešel s ním do světa. To byla podmínka přechodu do stavu lidství. Mělo by být jasné, že
odevzdáním nebo odevzdáváním tohoto podílu od Otce zpět Otci
by mělo být podmínkou buď přebývání v Otcově domě nebo k
návratu do něho. Nezapomeňme, že šel k Otci se svým lidstvím,
ne s ničím. Vysvětlili jsme si, že i v marnotratném promrhání, a
právě v něm, je obsažena vzpomínka na Otcův dům a to že je
začátek návratu. I v tom marnotratném počínání byla obsažena
síla k návratu. To je velmi nadějné. Syn, který zůstává v Otcově
domě, své stvořené schopnosti soustavně odevzdává Otci,
nebere si je, je ho poslušen. Jaký je rozdíl mezi ním a těmi, kteří
byli vyhnáni z ráje. Kdo není poslušen nebo si bere svůj podíl od
Otce, odchází z ráje. To platí i o mysticích, kteří si brali svůj podíl
blaženosti pro sebe a žili z něho. Vždycky odešli ze všech stavů
blaženosti, promrhali na vyšší úrovni svůj podíl od Otce. A tak
jsem chtěl dojít ke známému již závěru: z ráje se nespadlo, z ráje
se pořád padá. Kdo vyjde jen z malé lidské blaženosti, připravené
světskými požitky, odejde jen ze zevního okraje ráje. Kdo spadne
z mystických blažeností, spadne hodně z vysoka a trpí více.
Odtud ta velká utrpení křesťanských mystiků. Každé štěstí, které
začíná, také končí. Je však štěstí, které nezačíná, které vyvěrá
samo ze sebe. Jen si toho zprvu nejsme vědomi, a proto můžeme
mít dojem, že začlo se začátkem našeho uvědomování. Kdo si
však toto štěstí začne uvědomovat za okolností, které popíši, ví,
že toto štěstí jako takové nezačalo, nýbrž jest. Ono je totiž
nedílnou součástí existence boží, jeho lásky a poznání, a blaze
tomu, kdo se nedostal k tomuto štěstí proto, že je hledal, nýbrž
tím, že hledal třeba poznání. Dojde-li k tomu, zjistí, Kdo poznává a
kdo se k Jeho poznání jen připojuje, zjistí také Kdo je šťasten a
blažený a kdo se jen k této blaženosti připojuje a třeba i se od ní
odpojuje, jako učinil Ježíš Kristus při svém narození na svět.

Koho zde na světě potkají nebeské blaženosti, a on je
promrhá, tj. přivlastní si je, žije si v nich pro své tělesné blaho, ten
spadne na úroveň, na kterou už svým vývojem, ne svou existencí,
nepatří, a proto se musí v bolestech v ní rodit a nikdy se s ní
úplně nesžije, je tu na světě nešťastný. Dělat z toho trvalého
utrpení na pokračování ctnost, nebo se dokonce domýšlet, že Bůh
ty kříže sesílá na člověka, je při nejmenším neomalené.)
(Bylo by snad dobře, kdybychom už teď rozlišovali různou
míru vstupu do Otcova domu. Člověk přihrává blaženost do svého
života, ať už je založen jakkoliv, ať má jakékoliv povědomí o
duchovním životě. Neví, že vzdáleně reprodukuje stav ráje, který
je blíže k Otcovu domu než náš pozemský stav zbavený blaženosti. Je to stav, ve kterém žije dodnes starší syn Otcův, který nevyšel z ráje. Pokročí-li člověk na své duchovní cestě, je mu Otcův
dům stále blíže, to znamená, že se jeho stavy stále více přibližují
nebeskému stavu, neboť on se nevrací do ráje, nýbrž do nebe,
kde dostane "nejlepší oděv". Na té dlouhé cestě za nejlepším oděvem svléká napřed rajský oděv, obléká pozemský a v něm
přichází na zbytky rajského oděvu v podobě různých druhů
blažeností. Tyto druhy pomíjejících blažeností jsou jednou z příčin
promrhání všeho, co má. "Tenhle tvůj syn, který s děvkami
promrhal tvé jmění", tak klasifikuje starší syn svého
marnotratného bratra.
Křesťanští a jiní asketi všech dob a náboženství správně
vytušili, že vzdávat se pozemských blažeností je vyšším typem
promrhání Otcova jmění. Vyšším v tom smyslu, že nevezme-li
člověk svou odměnu v podobě přivlastnění si vyššlch a
subtilnějších blažeností, které předznamenávají přibližování k
Otcovu domu, tj. nezastavuje-li se u nich, velice rychle pokračuje
na cestě, jeho cesta se stává příkrou, strmou, bez oklik. Jinak,
zastavuje-li se u nich, zdržuje se více a bolestněji než člověk,
který vůbec nic neví o přímé stezce a vůbec se o ni nestará.
Všechny stagnace na přímé stezce se nejužitečněji dají vysvětlit
jako pády postupně z větších výšek. Toto vysvětlení je sice
užitečné, ale nikoliv úplné. Vynechal jsem záměrně celou pasáž
výkladu o vyšším typu promrhání, protože doufám, že si ji sami
doplníte z minulých a budoucích výkladů.
Zastavme se u pojmu "starší Otcův syn." V ráji se stárne, a
kdyby tomu tak nebylo, nemohlo by se z ráje odejít. Chátrají a
stárnou též i všechny blaženosti, které člověk vyhledává v tomto
světě. Kdyby nebyla nezbytná živá tělesnost na cestě k Bohu,
mohlo by se říci, že zchátralý člověk má k Bohu blíže. Ale ono
tomu tak není.

Pády, které křesťanští mystikové považovali mylně za
zkoušky od Boha, byly znakem toho, že nedokázali úměrně se
stupněm, na který vystoupili, vypořádat se s lidskými
schopnostmi, s takovými, jaké potřebovali pro život na světě, ale
jaké byly překážkou v Otcově domě. Ukážu to jen na jednom vám
už známém příkladu, ale platí to obdobně o všech lidských
vlastnostech a schopnostech. Máme třeba schopnost správně
lidsky usuzovat. Tato schopnost se na určitém stupni stává velkou
překážkou. Nelze proto doporučovat, aby člověk přestal být
soudný, ale nemá svůj soud zanášet tam, kam s ním nedosáhne.
Vizme příklad Jidášův. Což neměl pravdu, když usuzoval, že
drahocenná mast, kterou žena vylila na hlavu Ježíšovu, měla být
raději prodána a peníze rozdány chudým? Nevěděl však, co věděl
Ježíš, a proto se svým úsudkem neměl stavět proti němu. Dovedu
si představit, že podobně Jidášovi vadilo, že Ježíš se dal hostiti se
všemi učedníky, že nechal zemřít Lazara atd. a tento rozpor v něm
rostl, až se z něj stal zrádce. Tak to dopadne s člověkem, který se
dá vést svými lidskými, i těmi nejskvělejšími schopnostmi a
vlastnostmi, a to jsou příčiny jeho mnohotvárných pádů.
Pokud se týče askeze, ta nemá vést k okleštění života,
nýbrž k užití sil, které se při ní střádají a uvolňují, k vyšším
účelům. O tom bohužel tradice nevěděla téměř nic. Asketi zápolili
se silami, které zákonitě vznikaly z jejich askeze, odívali je do
svých představ, někdy velmi dětinských, a trpěli přitom "útoky
satanovými". Indové vědí, že tyto síly se mohou zneužít v podobě
siddhis, které Ramakrišna nazval "výkaly malomocné ženy", nebo
se mohou plodně využít k rozšíření vědomí a ke zkvalitnění lásky.
Tady máme co dohánět, pokud budeme pěstovat askezi.
Naštěstí při své asketické fázi života jsem se dal poučit a
nikdy jsem netrpěl "satanovými útoky" - až na jednu výjimku Prožíval jsem velké rozšíření mysli - dilatatio mentis, jak by se
vyjádřila svatá Terezie. Jedenkrát jsem se dopustil nehorázné
chyby a už tu byl zápas a velmi krutý. Stačilo však toto poučení a
vícekráte se zápas neopakoval, neboť mě před takovými
zbytečnostmi chránila trojnásobná disciplina, popsaná na str. 27,
a potom znalost toho, jak se mají ty síly zaměstnat. Zápas s já je
ovšem třeba prodělat, ale je dobře, ví-li člověk, že Satan je
ztělesněné ztvárnění našeho já, které za určitých okolností, o
kterých už byla řeč, se stává naším nepřítelem.
Pomozme si při výkladu o askezi zavedenou terminologií o
automatismech (1) a (2). Nežijeme-li asketicky, spolupracujeme
slepě s tvůrčí činností boží, uvádíme do chodu další a další složky
automatismu (1), např. plodíme a rodíme děti. K tomu všemu je

třeba tělesných a duševních sil. Neuvedeme-li tyto složky
automatismu (1) do chodu příslušnou pozorností, soustředěností,
zaměřením mysli, aniž o tom víme, síly, které v nás vznikají tak
jako tak a tíhnou k tvůrčímu využití, tj. tam, kde žijeme, ve
stvořeném, tyto síly se ocitají ve stavu nezaměstnanosti, začnou
těkat, a "vyvádět", jak toho byli svědky křesťanští asketi. Asketa
však aspoň částečně, byť i jen velmi nedokonale věděl, jak tyto
síly zaměstnat. Zabýval se modlitbou. Jenže modlitbu prováděl
slovně, a tento způsob sám o sobě tyto síly využívá tvůrčím
způsobem, nikoliv spasitelským, protože řeč a povídavá mysl jsou
jistými druhy použití stvořeného. V modlícím nastává napětí. Chtěl
své síly věnovat Bohu Spasiteli a věnoval je Bohu Stvořiteli.
Ovšem že mezi Stvořitelem a Spasitelem není rozporů, ale je tu
rozdíl ve funkci. Modlitba nemohla účinkovat bez značných
překážek jako modlitba spojující s Bohem tj. nemohla mít
spasitelnou úlohu a nemohla člověka zbavit pokušení, až tak
velikého, že už nebyl schopen ani se modlit. Dočetli jsme se z
citátů, které jsem přeložil, že světci nedoporučovali při modlitbě
zastavovat dech. Byli svědky toho, že se jim dech zastavoval sám
a že se zastavovaly mnohé jiné funkce automatismu (1), neboť
jejich mysl mířila jinam, k jinému užití duševních a tělesných sil.
Pouhým umělým zastavením dechu se nezaměří mysl k ničemu
jinému než k zastavení dechu. Správným zaměřením mysli a
správným vyprázdněním mysli od tvůrčích prvků měl bych
správně říkat od stvořeného - tj. zde konkrétně od povídavosti,
úvah atd., ustavičně vznikající životní síly se obracejí jiným
směrem, nechávají některá funkční střediska automatismu (1) bez
obživy, takže ta se zavírají. Může např. bez vůle člověka dojít k
zastavení dechu, aniž to člověka zabije nebo zbaví mozek obživy.
Mystikové by řekli: Protože je lidská vůle uchopena Bohem, začne
fungovat jako sluha boží, a rázem řeší problémy, které před tím
lidskou vůlí a inteligencí byly neřešitelné. Člověk začne boží vůli
poznávat tak a do takové míry, jak je toho v jeho stavu zapotřebí.
Poznávat tuto vůli znamená nabývat sílu ji uskutečňovat, nikoliv
jen o ní vědět. Je to jiný druh vědění, než na jaký jsme zvyklí.
Nejsme schopni nic o tomto vědění vykládat, ani necítíme potřebu
něco takového činit, ale jsme schopni se dát vést silou tohoto
vědění k uskutečnění spásy na sobě i na jiných.
Snad není tak nesnadné převést tuto mluvu do méně
symbolické, jak toho pociťuje potřebu člověk, který nechápe Boha
tak přízemně lidsky jako středověký člověk. Aspoň začnu s tímto
převodem. Řekne-li mystik, že Bůh uchopí lidskou vůli, což je
připodobení boží činnosti k lidské podle účinků, které na sobě
mystik zakouší, chce tím říci, že lidské síly, které dosud plynuly

určitými stružkami na pohánění mlýnů automatismu (1), začínají
téci jinými stružkami, které slouží k uvedení do chodu funkce
automatismu (2) a člověk se stává bezmocným svědkem nového
života, čili ztrácí svou vůli, která byla do té doby poznamenána
různými jeho osobními záměry. Je to obdobný zjev, jakého byl
svědkem dříve: Jestliže uvedl do pohybu automatismus (1) v jeho
funkci některého základního chtíče, stal se vůči tomuto chtíči
bezmocný, jeho síly začaly i proti jeho vůli téci zavedeným
směrem.
Vezměme si zase jen jeden příklad: Pohlavní chtíč žene
člověka ke svému vybití nebo využití, jakmile člověk dospěje,
jakmile se v něm vyvinou všechny funkce, které ho automaticky k
vybití tlačí. Máme tendenci dokonce mluvit o těchto potřebách
jako o fysiologicky nutných. To je pravdou jen za určitých
splněných podmínek, jindy ne. Jestliže obdobně jako se živily až k
dospělosti orgány, kterými potom samovolně mohly procházet síly
vedoucí k vybíjení pohlavních chtíčů, mohou se živit a k
dospělosti vést též funkce automatismu (2), a ty pak se obdobně
hlásí o slovo, jako dříve se hlásily chtíče, mohu dokonce říci, že
se hlásí k životu vehementněji než funkce automatismu (1), takže
tyto funkce lehce překryjí, ba dokonce jim odeberou hnací sílu, a
téhož proudu použijí pro sebe. Chovají se vůči nim kořistnicky.
Člověk je pak schopen se tázat, kde jsou jeho chtíče a může se
cítit náramně povznešeným nad lidmi, kteří podléhají světským
tužbám. Jen ať se nemýlí! Nevyzná se v tom vnitřním proudění.
Dosavadní prahnoucí řečiště mají také svou přitažlivou sílu pro
síly, které tekou jinudy. Velmi záleží na lidské vůli, která je
rozhodující tak dlouho, pokud je jí zapotřebí, a rušící, pokud je
zastoupena automatismem proudu. Jsme hotovými břídily v
zacházení s těmito silami, a právě křesťanští asketi nám jsou toho
odstrašujícím příkladem. A bylo by dobře vědět, že Bůh přitom, a
vůbec nikdy, nejedná lidsky, což bývá pro člověka někdy velmi
mrzuté, o nepochopitelnosti ani nemluvě. Je chybné přisuzovat
Bohu činnost, kterou provádí člověk, a to lidsky, tedy také někdy
slepě, protože Bůh se se svou existencí a silou vlévá do všeho
bez rozdílu. Člověk má potom sílu ke hříchu i sílu ke ctnostem od
Boha, ne jednu od Satana a druhou od Boha. V božím zdroji je
nerozlišený proud života, a člověk má rovněž od Boha tvůrčím
vývojem už rozlišený organismus, kterým se může rozhodnout
nastoupit cestu za hranice dosavadní úrovně. Kdyby tomu tak
nebylo, nebyl by Ježíš tuto možnost tolikrát zdůrazňoval.
Člověk by neměl mít před Bohem pocit bezmocnosti. Tato
tradičně chybná náboženská výchova málem zbavila křesťanstvo

životaschopnosti a vložila mocnou zbraň do rukou odpůrců
náboženství. Oni totiž právem odporují mnohému z toho, co je
právě v tradici chybné. Berme vážněji než dosud celé počínání
Ježíšovo a vyvoďme z něho opravy ve víře a ve způsobu myšlení.
O tom, jaké možnosti ukazuje Ježíš člověku, o nichž celá naše
dosavadní kultura neví, a křesťanské náboženství, tak jak je
vykládáno, nechce vědět, lze se přesvědčit jen uskutečňováním
životního programu Ježíšova krok za krokem. Když už si i
náboženství všimlo, že Ježíš něco člověku nabízel navíc, co
nemůže nabídnout nikdo z lidí, využilo toho obřadně, na příklad ve
svátosti eucharistie, a nikoliv závazně pro vnitřní život člověka,
takže jsme svědky toho, že lidé přijímají svátost sice obřadně,
možná s velkou úctou, ale takové počínání je pouhou předehrou
toho, co se má s přijatou milostí učinit. Nevyvodili jsme důsledně
ze slov Ježíšových k samařské ženě, co se mělo. Řekl tehdy té
ženě: "Kdybys znala Boží dar a věděla, kdo ti říká, abys mu dala
napít, požádala bys ty jeho a on by ti dal vodu živou." - Jan IV, 10.
My bychom dnes řekli Automatismus (2) si žádá od člověka, aby
ho živil, a Ježíš nám to dosvědčuje. Viz jeho slova k samařské
ženě "Dej mi napít." Ve všech výkladech se to obchází jako pouhá
léčka nebo navození příležitosti se strany Ježíšovy. My tady
nedáváme pít tomuto v nás připravenému novému vyššímu zdroji
života. Pouhými ctnostmi se nenají, ani nenapije, ani nepřejde z
agonie, ve které se nachází v každém z nás, do našeho vědomí. A
jako nedostatečně připraveni přicházíme k eucharistii, právě tak
chybně se chováme po jejím přijetí. Všechno se potom stává
nesmírně obtížné, důkazy o novém životě se nedostavují, neboť
on v nás živoří a sotva se drží na nohou.
Vy víte dobře z mého vyprávění o událostech, které jsem
zažil v koncentračním táboře Sachsenhausen Oranienburg 1939
až 1940, z jaké moci bez strachu a bez nejmenšího nebezpečí
jsem tam žil od určitého okamžiku, a jen proto tak bezpečně, že
jsem se vzdal sama sebe a že jsem plnil vůli boží. Bez plnění
těchto podmínek je celé náboženství postaveno na hlavu a dá se
pak na něm ukázat, jak je nesmyslné. Myslí-li si někdo, že vzdání
se sama sebe způsobí akční neschopnost, mýlí se. Způsobí, že
člověk je schopen myslet a jednat lépe než kdokoliv jiný, kdo se
těmito zásadami neřídí. Nikdo z těch, kdo věřili a dleli tehdy vedle
mně v koncentračním táboře, nebyli ušetřeni ani ran, ani strachu,
ani nebezpečí, protože neztratili sebe. Tak tedy i na víru, která nevede k plnění zmíněných podmínek, se dá ukazovat jako na
nesmyslnou nebo aspoň jako na bezmocnou, nebo jako na
pověru.

Nezmalomyslňujte při četbě těchto podmínek. Jejich plnění
je pro náboženský život snazší než jejich neplnění, které může
zaručit jen tolik, že se nezačne ve skutečnosti nábožně žít,
protože člověk se při nábožném způsobu života ani chvíli
neobejde bez živé spolupráce s Bohem. Nedostává-li se mu jí,
musí se stále přemlouvat, aby jednal, jak má, a myslel jak má,
musí na sebe stále dohlížet, ale nedohlídá se, unaví se ve své
pozornosti a vždy znovu spadne tam, kam nechtěl a je z toho
zbytečně zoufalý. Ani vzdání se sama sebe není tak těžké, neboť
nic zázračného a násilného se na člověku nechce. Člověk se má
upřímně vzdát jen toho, čeho se při nejlepší dobré vůli může
vzdát. Pohlédne-li později na této cestě postupného sebevzdání
zpět, zjistí, jaký kus ušel, aniž se potřeboval namáhat,
kombinoval-li sebevzdání s poslušností. Všimněme si, čeho se
vzdali učedníci Páně při vstupu do učednictví, a co jim ještě
zbývalo opustit. Kdyby si byli bývali toho třeba jen vědomi v
okamžiku, kdy začali chodit s Ježíšem, byli by všichni odpadli.
Všechno bylo přirozeně upraveno mírou poučenosti a
sebepoznání. Ježíš také ihned své žáky vyvedl z primitivního
způsobu následování, který se traduje dodnes, utéci od všeho, zabarikádovat se někde stranou, když dovolil rodinám svých učedníků, aby s nimi chodily a všude je doprovázely.
Velkou chybou bylo, že tradice dost přesně se všemi
praktickými důsledky nepoznala, jakou úlohu hraje ztráta sama
sebe při spojení s Bohem, a vůbec, co je to ztratit sama sebe v
tom nejširším slova smyslu. Dočetli jste se na příklad v
předcházejícím překladu, že mystik si přál mít Boha. Je to
pochopitelné, protože Bůh mu byl nejdražší ze všeho. Boha však
nelze mít, nelze mít ani cokoliv jiného, co je božího, chceme-li
vůbec přejít přes hranice zkušenostní nevědomosti, jaká panuje v
životě člověka vědomě nespojeného s Bohem. Chceme-li mít
Boha více než cokoliv jiného, hledáme jej a tím hledáme království
boží. Ale paralelně s tímto hledáním musí probíhat ztráta sebe.
Všechna poučení Ježíšova ohledně toho je třeba propojovat v
jedinou stavbu.
Kdybych si nepřál mít Boha, nebyl bych ho hledal. Byl jsem
však svědkem toho, že mi Bůh bere onoho člověka, který si jej
přeje mít, a to se vším všudy, kromě jasného vědomí, ale
zbaveného roucha přemítání, úvah, útěch a podobně, vědomí o
kterém dost dobře člověk už nemůže říci, že je jeho, že má
povahu vyloženě individuální a osobní. Čili pro toho, kdo chce
Boha mít, pro toho Bůh činí něco zprvu zcela nesrozumitelného.
Zbavuje člověka všeho lidského chtění a postupně ho nahražuje

svým tažením, svou láskou, takže nakonec člověk jasně poznává,
že nesmrtelný člověk nemůže Boha mít, ale že ho chce mít Bůh.
Modlitba prováděná za účelem spojení s Bohem, spojuje člověka
s Bohem do té míry, do jaké způsobuje, že člověk sebe ztrácí.
Člověk si všimne, že lidský projev vůle konkretizovaný modlitbou,
působí opačně než jak člověk chtěl. Jestliže člověk chtěl mít
Boha, byl to projev lidské vůle mít něco pro sebe a ne pro Boha,
proto tato vůle může být jen východiskem, ne vstupem do Boha.
Je-li člověk přitom proti své vůli zbavován sebe, zbude z něho
vůle, jejímž základem je ono obecné tažení boží, a už to není
lidská vůle, nýbrž boží, která se staví na místo lidské. Toto se se
mnou dělo při východisku modlitba, které jsem jako správné
východisko uznával od začátku své cesty, kdy jsem ještě
neuznával za rovnocenné východisko činnosti.
Při východisku činnost se dělo něco obdobného. Vzdát se
života je nejvšeobecnější vzdání se veškeré činnosti. Jakmile
jsem to učinil v koncentračním táboře, zjistil jsem, jakou ohromnou
moc má tento stav vzdání. Ani ten, kdo mně chtěl vzít život, neměl
co by mi vzal, protože jsem to neměl a utekl s hrůzou ode mně.
Pro mě bylo velmi poučné i to, že tentýž člověk, který mě kopal
den před tím, než jsem se vzdal života, a nikdo mu v tom nebránil,
ani Bůh, nyní, když jsem se vzdal života, mu v tom bránil Bůh,
protože jsem nestál před oním člověkem, nýbrž před Bohem. Můj
život se ocitl v rukou božích, ale jen za podmínek, které jsem
zachovával, že jsem si život nepřivlastňoval, a že jsem plnil vůli
boží. Pokud jsem si byl vědom božího života v sobě, bylo plnění
obou podmínek velmi snadné, neboť on ve mně miloval, on ve
mně pracoval, atd. Jediný problém je v tom, že člověk, přestože
se celý vzdal sama sebe, nevzdal se sebe v tom, v čem sebe
nepoznával, a z tohoto nepoznaného kusu já se rodí vždy znovu a
znovu vlastní vůle, vlastní činnost, láska atd., a překrývá někdy
boží život v člověku. Jsme však proto na světě, abychom s Bohem
spolupracovali, ať chceme či nechceme ať o tom víme či nevíme.
V koncentračním táboře jsem tedy vešel poprvé v tomto
životě do spojovací činnosti a tomuto spojení s Bohem v činnosti
předcházela nemožnost jednat lidsky právě tak, jako dávno před
tím spojovací modlitbě předcházela nemožnost lidskými
prostředky a vůbec lidsky se modlit. Nemožnost lidskými
prostředky se modlit, jak se mi zdálo, měl své příčiny ve vnitřním
duševním životě, i když jsem se zčásti mýlil. V duševním životě
byla způsobena mou jednoznačnou vše převyšující vůlí spojit se s
Bohem, a tato vůle, ačkoliv je nezbytná, nemůže člověka dovést

až k vědomému spojení s Bohem. V určité fázi, nepřestane-li se
člověk modlit a nečeká-li dále na Boha, Bůh se zmocňuje jeho
vůle a jeho mysli a obojí promění ve svou vůli a ve svou mysl,
takže člověk nic nedělá ze sebe a všechno za něj uskutečňuje
Bůh. Ten pak chce a myslí jinak než člověk, takže člověk jako
svědek této boží činnosti ihned pozná, kdo chce a kdo myslí.
Bezmocnost lidská přitom obsahuje v sobě zkušenost, že veškerá
moc lidsky chtít a lidsky myslet pochází od Boha, takže tu nejde o
bezmocnost v běžném slova smyslu, nýbrž o poznání absolutní
závislosti člověka na Bohu. Toto poznání dříve nebylo možné,
protože, jakmile se vůle boží oděje lidskou představou o tom, co
člověk chce udělat, už zmizí vědomí této závislosti, není divu, že
když jsem dříve před touto zkušeností, před znalostí tohoto
nového východiska, přecházel z modlitby, přestože spojovací,
ztrácelo se toto spojení a neměl jsem nejmenší tušení, že by bylo
možné spojení s Bohem zachovat i při běžné činnosti. Když pak
se v koncentračním táboře poměry vyhrotily tak, že nebylo klidu
ani k modlitbě, ani nebylo možno dělat cokoliv, co si nepřáli
gestapáci a co nebylo obsaženo ve strohém řádu této věznice,
pochopil jsem, že jsem dosud žil chybně a že tedy celý můj
dosavadní činný život nestál za nic. A jelikož se na začátku pobytu
v koncentračním táboře nedostavoval ani nejmenší náznak
spojovací modlitby, měl jsem za to, že jsem byl pro svou špatnost
totálně Bohem zavržen, chcete-li, opuštěn. Ve skutečnosti jsem
byl připravován událostmi, s tím rozdílem oproti Ježíši, že On se
šel dát na kříž dobrovolně zmařit, kdežto já jsem byl ochoten
ztratit sebe do té doby jen ve spojovací modlitbě, nikoliv však v
činném životě mimo modlitbu. Tam jsem ani nevěděl jak, ani jsem
nebyl ochoten odevzdat život jako takový. Jakmile jsem to však z
donucení učinil, dostavilo se poprvé spojení s Bohem přes
nemožnost být lidsky živ, nebo prostřednictvím nemožnosti být
lidsky živ. Vím dnes, že u svaté Terezie došlo k těmto koncům
tehdy, když její choroba se tak zhoršila, že se světice nemohla ani
hnout a když ze sebe už nemohla nic učinit, ani se lidsky účinně
modlit. Také potom začala jednat ne ze sebe, kdežto před tím
neznala cestu k tomuto způsobu jednání.
Od chvíle onoho vzdání se života ve světě byl jsem veden
událostmi, lépe snad by se dalo říci, že celým svým životem ve
světě. Jakmile jsem se však obul nebo oděl do událostí svou vůlí,
jakmile jsem je začal řídit svou vůlí přes míru lidsky dostupnou,
toto spojení zmizelo. Co si tedy má člověk počít, chce-li zachovat
spojení s Bohem i v činnosti? Má být na poli Hospodářově, má
přemýšlet jen proto, anebo uvažovat právě proto, aby správně
splnil úkoly Hospodářem dané. Zařídí-li však všechno, co ze

svých lidských sil může zařídit, neméně, pak všechny výsledky
této činnosti vkládá do rukou božích. Obojí činí zároveň a
průběžně, takže nezahálí, nýbrž má plné ruce práce s tím, co mu
jeho povinnosti vůči Bohu ukládají, a plnou mysl vůle srovnat se s
vůlí boží. Jeho působení ve světě se začne nekonečně přibližovat
ke spojovací modlitbě. Matematici by tu mluvili o konvergenci, až
obojí jde vedle sebe paralelně tak úzce, že v nekonečnu, a tím je
Bůh, se obojí spojuje v jedno. Splňuje se pak Ježíšův požadavek:
"Modlete se neustále." Problémem zůstává jednání s lidmi, kteří
jednají slepě a přejí-li si, aby člověk jednal podle nich, aniž vědí,
co činí, nutí člověka sestupovat na daleko nižší úroveň jednání,
než na které by mohl jednat. I tohle beze zbytku vyřešil Ježíš:
"Buďte prostí jako holubice a opatrní jako hadové." K tomuto
řešení je zapotřebí určité míry osvícení a také ochrany ze strany
boží. Obojí má člověk k dispozici, prošel-li křtem v Jordáně a
přemohl-li Satana aspoň v modlitbě - na poušti, třebaže ještě ne v
činném životě.
Svatá Terezie nám neprozradila z pokory a z poslušnosti
vůči Církvi, že největší nebezpečí jí hrozilo ze strany nevědomých
sluhů Církve, od tehdejších jejích představených a nadřízených.
Promine mi, že to dnes potřebujeme vědět, abychom se dovtípili,
proč po několika staletích prestiž Církve a tím bohužel celého
křesťanského náboženství stále upadal. Mohli bychom se mylně
domnívat, že jde o přednosti vědy, kterými vítězí nad
náboženstvím, zatímco věda má ještě mnoho co dohánět za žitým
náboženstvím, jak je žila svatá Terezie, a nemůže náboženství
dohonit, leda v souladu s náboženskou zkušeností a za její
pomoci, ale ne za pomoci náboženství slepých a nevědomých,
kteří nic z náboženství neuskutečnili, třebaže v něm mají
mocensky vedoucí postavení.
Nabyl jsem zkušenost v koncentračním táboře, obdobnou
zkušenostem těch, kteří prožili poslední krutou válku, zkušenost
draze zaplacenou, která by neměla upadnout v zapomenutí, že ti,
kdo v těch těžkých chvílích věřili v Boha, ale neuskutečňovali svou
víru ztrátou sebe sama, po kteréžto ztrátě vždycky následuje
zkušenost o Bohu, tito slepí věřící cítili se stejně bezmocní, jako ti,
kdo v Boha nevěřili. A byl jsem svědkem toho, jak si přitakávali.
Kdo však uskutečňoval náboženství, nejen že nebyl bezmocný,
ale měl absolutní jistotu, že, pokud nezačne být svůj, nýbrž
zůstane vědomě závislý na Bohu a pokud z této závislosti vyvodí
důsledky, Bůh ho neopustí. Bezmocní jsou jen ti, kdo si myslí, že
mají moc a že ta moc pochází z nich. Náboženská zkušenost,

vědomí závislosti člověka na Bohu nezotročuje člověka, nýbrž
osvobozuje.
Tak zvané zázraky, říkám tak zvané, protože zázraky
neexistují, pouze se lidské možnosti rozšiřují nebo zužují vlivem
úrovně, na které člověk stojí, tedy tzv. zázraky, se dnes nedějí jen
proto, že se v určitém smyslu zúžila lidská možnost působení.
Téměř ustalo rozšiřování lidského vědomí do hloubky, tj. přes
různé úrovně stvořeného, kdežto rozšířilo se do šířky, tj. po jediné
hmotné úrovni stvořeného. Říkáme tomu technický a vědecký
pokrok nebo rozvoj.
Napsal jsem tuto poznámku složenou z mnoha dost
nesourodých částí proto, abych upozornil na některé nedostatky
mystické tradice, se kterými se setkáte v překladu vrcholné části
katolické mystické tradice. Mějte ještě na mysli, co jsme si řekli o
nedostačující a mnohdy dokonce zavádějící citové základně
katolické mystiky, a jaké těžkosti z toho pocházejí. Všimněte si, že
jediným východiskem této mystiky je modlitba, nikoliv činnost,
která, jak jsem se přesvědčil, při tomto hodnocení a východisku je
spíše jen břemenem, kterému člověk nerozumí. Činnost, které
člověk při tomto přístupu rozumí, je zastoupena jen ctnostmi a
později dary Ducha svatého, pokud jsou k dispozici.)
§ II. Vnitřní modlitba plného spojení
1448. Tato modlitba, která odpovídá páté komnatě Hradu nitra,
jmenuje se jednoduché spojení nebo plné spojení vnitřních
schopností, protože duše je spojena s Bohem nejen vůlí, nýbrž
také všemi vnitřními schopnostmi. Je tedy tato modlitba
dokonalejší než modlitba ticha. Popíšeme si
1. její povahu,
2. její účinky.
I. Povaha vnitřní spojovací modlitby
1449. 1. Její podstatné znaky co do počtu jsou dva: zrušení všech
mohutností (rozuměj zastavení jejich činnosti, pozn. překl.) a
absolutní jistota, že Bůh je v duši přítomen.
"Vracím se ke znaku, o němž jsem řekla, že je pravý," říká
svatá Terezie (viz Hrad, 5. komnata, kap.I., Vie, kap. XVIII) "Vidíte
tuto duši, kterou Bůh zbavil rozumu (tj. schopnosti rozumového
uvažování, slovního vyjadřování myšlenek vůbec, pozn. překl.),
aby do ní mohl lépe vtisknout pravou moudrost (která vůbec
nemůže proniknout do našeho vědomí postupným pronikáním, nýbrž jen uprázdněním a vyprázdněním mysli o od smyslových
dotyků se zevním světem pozn. překl.) ona nevidí, neslyší,

nerozumí po celou dobu, po níž trvá tato milost, je to vždycky
krátký čas, který jí připadá být ještě kratší než je ve skutečnosti."
Jinými slovy, nejen vůle, ale i inteligence, představivost a paměť
jsou zrušeny při jejím duchovním cvičení. Světice pokračuje: "Bůh
se tedy usadí takovým způsobem v nejhlubším nitru duše, že když
se k duši obrátí, ona nemůže pochybovat, že by nebyla v Bohu a
že by Bůh nebyl v ní. (Dotvrzuje to v Hradu "Vskutku, jeho Výsost
je tak napojena a spojena se samotnou podstatou duše, že démon
se neodváží přiblížit se." ) Tato pravda se tak dobře vtiskne do její
mysli, že kdyby léta jí Bůh nedopřál podobnou milost, nemohla by
na něho zapomenout, ani by nemohla pochybovat, že byla v Bohu."
1450. 2. Z této její dvojí povahy vyplývají další tři věci:
a) ztrácí se roztržitost, protože duše je úplně pohřížena do Boha,
b) mizí únava: osobní úsilí se omezí na minimum, stačí ve
skutečnosti oddat se milosti boží, nebeská mana padá do duše a
ona se jí jen krmí. Také je třeba říci, že ať tato modlitba trvá jakkoliv dlouho, zdraví neškodí (bližší o tom Vie, kap. XVIII, str. 224)
c) duše se oddává mimořádné radosti: "Zde už nepociťujeme nic,"
říká svatá Terezie (Vie, kap. XVIII. str. 318), "jen se raduje a neví,
z čeho se raduje. Je vidět, že se raduje z dobra, které obsahuje
všechna dobra, ale neví se, z čeho pozůstává toto dobro. Všechny
vnitřní smysly jsou tak pohříženy do této blaženosti, že se žádný z
nich nemůže zabývat jinou věcí." A dodává, že jediná chvíle těchto
čistých slastí postačuje, aby nahradila všechna utrpení zde na
světě.
Tato modlitba se tedy liší od modlitby ticha, která zaujme jen
vůli, takže můžeme být na pochybách, zda duše byla spojena s
Bohem.
Můžeme tedy tuto modlitbu definovat takto. Velice důvěrné
spojení duše s Bohem, spojené se zastavením činnosti všech
vnitřních schopností a s jistotou o přítomnosti boží v duši.
II. Účinky vnitřní modlitby spojení
1451. 1. Hlavním účinkem je skvělá přeměna duše, která se dá
podle svaté Terezie porovnat ke změně červa v hedvábí.
Ti malí červi se živí listy moruše, upřádají hedvábí, vytvářejí
z něho zámotky, do kterých se zavírají a umírají: z každého
zámotku se vylíhne krásný bílý motýl. Právě tak naše duše, když
se byla krmila četbou, modlitbami a svátostmi, vytvoří si svůj malý
dům, zpřede zámotek svým odříkáním, zemře v sobě a promění
se v nádherného motýla (Hrad, 5. komnata, II. kap.). Obraz skvělé

přeměny, která se uskutečňuje v duši spojovací modlitbou! Ta duše, která před tím měla strach z kříže, cítí se plná odvahy a prosí,
aby pro Boha mohla podstoupit nejtěžší oběti.
A zde se svatá Terezie dotýká některých podrobností,
popisuje horoucí zanícení, které má duši k tomu, aby oslavovala
Boha, aby jej hlásala a milovala všechny tvory, odpoutanost od
tvorů jde tak daleko, že si přeje odejít z tohoto světa, kde je Bůh
tolik urážen, neklade milosti větší odpor než měkký vosk, do kterého se vtiskuje pečetidlo, velká láska k bližnímu, která se projevuje
skutky, způsobuje, že se těšíme z pochval, které jsou určeny jiným
(ibid.)
1452. 2. Toto spojení je předehrou k jinému, mnohem
dokonalejšímu: je to jako první setkání se ženichem, po kterém
následují, jestliže vyhovíme milosti, duchovní zásnuby a nakonec
mystická svatba. Světice praví: "máme dbát, abychom pokračovali
...Není totiž možno, aby láska, když dospěla tak daleko,
nevzrůstala, protože láska nikdy nezahálí. Duše, která si umínila
být milenkou Boha samého a byla již ve styku s Jeho Velebností, a
dospěla k mezím, o nichž byla řeč, nesmí se oddat spánku."
(Hrad, pátá komnata.)
§ III. Extatické spojení (duchovní zasnoubení)
Toto spojení se projevuje dvěma formami: způsobem lahodným
a způsobem bolestivým.
1. Lahodné extatické spojení
1453. Slovo extaze nezahrnuje v sobě nutně fenomen levitace, o
kterém budeme mluvit v následující kapitole, nýbrž pouze zastavení zevních smyslů, které charakterizuje toto spojení. Je tedy
úplnější než předešlá dvě spojení, protože kromě znaků příznačných pro předešlá, obsahuje ještě zastavení zevních smyslů.
Popíšeme si jeho: 1. povahu, 2. jeho fáze nebo stupně, 3. jeho
účinky.
1. Povaha extatického spojení
1454. Dva prvky tvoří toto spojení: pohroužení duše do Boha a
zastavení smyslů, protože duše je úplně pohroužena do Boha,
smysly se zdají být pevně chyceny jím nebo předmětem, který
projevuje.
A. Pohroužení do Boha vzniká ze dvou hlavních důvodů, z obdivu
a z lásky, jak velmi dobře vysvětluje sv. František Saleský (Amour
de Dieu, kniha VII, kap. IV. - VI.)

a) "Obdiv v nás vzniká poznáváním nové pravdy, kterou jsme
neznali, a ani jsme neočekávali, že ji poznáme, a jestliže se k
pravdě, se kterou se setkáváme, váže krása a dobrota, pochází z
toho velmi lahodný obdiv... Zalíbí-li se však lásce boží, aby
člověku poskytla nějaké zvláštní osvícení, pomocí něhož lze
nazírat na boží tajemství nazíráním mimořádným a velmi
vznešeným, člověk při patření tolika krásy, která přesahuje jeho
představy, přejde v obdiv. Vždyť jak pro skvělost krásy, která se
mu objevuje, tak pro novost této nádhery obdiv příjemných věcí
poutá a mocně vábí ducha k předmětu obdivu, člověk se nemůže
nabažit pohledem na to, co dosud neviděl a co je tak příjemné
napohled!
b) K obdivu se pojí láska. "Nuže, toto uchvácení láskou působí na
vůli takto: Bůh se jí dotýká jemným tažením a ona se točí jako
zmagnetizovaná jehla za pólem magnetu, jako by ten byl jejím
životem, a tak vůle, dotčena nebeskou láskou, vrhá se k Bohu a je
nesena za Bohem, opouští pozemské sklony, vstupujíc tak tímto
způsobem do vytržení nikoliv poznáním, nýbrž radostí, nikoliv
obdivem, nýbrž citem nikoliv poučeností, nýbrž zkušeností, nikoliv
pohledem, nýbrž chutí a lahodou."
1455. c) Ostatně obdiv se zvětšuje láskou a láska se zvětšuje
obdivem:
"Vnímání někdy přejde v obdiv, vidouc, jakou svatou líbeznost zažívá vůle ve své extazi, a právě tak vůle se podílí na té
líbeznosti, zříc vnímání v obdivu, takže tyto dvě schopnosti si
vzájemně sdělují své vytržení, pohled na krásu způsobuje, že ji
milujeme, a láska obrací náš pohled na ni."
Není tedy divu, že duše oddaná takto obdivu a lásce k
Bohu, tak říkajíc vytržena ze sebe, je k němu nesena. Jestliže ten,
kdo se dá unést vášní pozemské lásky, zapomíná na všechno
ostatní a spěchá za předmětem své lásky, není potom divu, že
božská láska, vtisknutá do naší duše samotným Bohem nás
vstřebává tak, že zapomínáme na všechno, jen abychom mohli
zřít a milovat jen jeho.
1456. B. Zastavení smyslů je výsledkem tohoto pohlcení Boha,
vytváří se postupně a nedostavuje se ve stejném stupni u všech.)
a) Pokud se týče zevních smyslů:
1. Je to především necitlivost více či méně zřetelná, a zpomalení
fyzického života, dýchání, tím také snížení tělesné teploty:
"Zjišťujeme," říká světice, "že přirozená teplota se snižuje a tělo

postupně chladne, ale s nevysvětlitelnou jemností a radostí. (Vie,
str.249.)
2. Potom je to určitá nehybnost, která způsobuje, že tělo zachovává polohu, ve které bylo vytržením překvapeno, pohled zůstává
upnut k neviditelnému předmětu.
3. Tento stav, který by přirozeně musel oslabit tělo, dodává mu
naopak nových sil (Vie, kap. XVII - XX). Nepochybně ve chvíli
probuzení se pociťuje určitá skleslost, po níž však následuje
zmohutnění sil.
4. Někdy je zastavení smyslů úplné, ale někdy je neúplné, takže
je možno diktovat zjevení, které dostáváme, jako se to stalo svaté
Kateřině Sienské.
b) Vnitřní smysly se zastaví ještě dokonaleji než při mystickém
spojení, o kterém jsme už mluvili.
1457. c) Ptáme se, zda se ruší též sama svoboda. Odpovídáme
shodně se svatým Tomášem Suarezem, sv. Terezií, Alvarezem de
Paz, že svoboda zůstává, takže duše v extazi může konat
záslužné skutky. Vskutku duše dobrovolně přijímá duchovní
milosti, které jsou jí poskytovány.
c) Pokud se týče trvání extaze, je velmi rozličné: úplná extaze
obvykle trvá jen několik okamžiků, někdy půlhodinu, ale
předcházejí-li ji a následují-li po ní chvíle, kdy je extaze neúplná,
může trvat mnoho dnů v různých obměnách a hloubkách.
e) Vychází-li se z extaze spontánním nebo vyprovokovaným
probuzením:
1. V prvním případě se zažívá určitá úzkost, jako kdyby se
přicházelo z jiného světa a jen postupně duše nabývá vládu nad
tělem. V druhém případě je probuzení způsobeno příkazem nebo
zvoláním představeného: je-li ústní, je vždy vyslyšeno, je-li
myšlené nebývá tomu vždycky tak.
2. Tři fáze extatického spojení
1458. Dají se v extazi rozeznávat tři hlavní fáze: prostou extazi,
vytržení a vzlet ducha.
a) Prostá extaze je jakýsi druh ochablosti, která nastupuje jemně
a způsobuje duši zranění bolestné a zároveň slastné: její Ženich jí
dává najevo, že je přítomen, ale jen na chvíli: zatímco ona by se
chtěla z něho těšit neustále, a proto trpí tímto nedostatkem.
Nicméně tato rozkoš je příjemnější než při tichu.

Poslechněme svatou Terezii: "Duše pociťuje, že bude
slastně zraněna. Jak a od koho, toho si není vědoma, ale ví o
zranění, ze kterého by nechtěla být nikdy uzdravena. Naříká si
před svým Ženichem slovy lásky, a to dokonce hlasitě. Nemůže se
toho zříci, protože On způsobuje, že pociťuje jeho přítomnost, ale
neprojevuje se tak, aby se mohla z něho těšit. Utrpení, které
zažívá, je velmi silné, ale jemné, a plné sladkosti ...zakouší v
tomto utrpení radost, velkou jiným způsobem než v příjemném
ponoření do modlitby ticha, do které neproniká žádné utrpení,"
(Hrad, 6. komnata, kap. II.)
Již v této fázi přicházejí nadpřirozená slova a zjevení: o nich
budeme mluvit později.
1459. b) Vytržení se zmocňuje duše s prudkostí a násilím, takže
se jim nedá odolat. Řeklo by se, že mohutný orel vás odnese na
svých křídlech a nevíte, kam letí. I přes radost, která se zažívá,
přirozená slabost zpočátku způsobuje pocit hrůzy. "Ale tento
strach se mísí s horoucí a novou láskou k tomu, který ji dosvědčuje tak něžně, k pouhému červíčku, jenže není ničím víc než hnilobou." (Vie, kap. XX, str. 246). Ve vytržení se uzavírají duchovní
zásnuby, a zde ono slastné očekávání Boha, vždyť, kdyby si duše
uchovávala činnost smyslů, možná že by přišla o život, když by se
viděla v takové blízkosti nejvyšší Velebnosti. (Hrad, 6. komnata,
kap. IV.) Když skončí vytržení, vůle zůstává jako opojena a
nemůže se zaměstnávat ničím jiným než Bohem je znechucena
pozemskými věcmi a má neuhasitelnou touhu činit pokání a dokonce si stěžuje, že netrpí. (Hrad.)
1460. c) Po vytržení následuje vzlet ducha, který je tak prudký, že
se zdá, že oddělí ducha od těla, a nelze mu odolat.
"Duše," praví sv. Terezie, "se zdá být celá unešena do jiné
oblasti, velmi rozdílné od té, ve které žijeme, spatří v ní nové
světlo a mnoho jiného a rozdílného od pozemského, co by zde na
zemi ani nedokázala si představit, i kdyby se tím zabývala po celý
život. Někdy je poučena v mžiku o tolika věcech najednou, že
kdyby pracovala dlouhá léta na jejich zvládnutí za pomoci představivosti a inteligence, nedospěla by ani k tisícině toho všeho."
(Hrad, 6. komnata, kap. V.)
3. Hlavní účinky extatického spojení
1461. A. Účinek, který poznávají všichni autoři, je velká svatost
života, jdoucí až k hrdinství, a když jí není, extaze je podezřelá.
K tomu poznámka sv. Františka Saleského: "Setkáme-li se
s člověkem, který má při vnitřní modlitbě vytržení ..., a přesto

extaze se nevtiskla do jeho života, tj. nezpůsobila život vznešený a
spojený s Bohem odříkáním se světských žádostivostí, umrtvováním vůle a přirozených sklonů, prostotou, pokorou, vnitřní laskavostí, a především soustavně se projevující láskou, pak věz,
Theofime, že všechna tato vytržení jsou velmi podezřelá a nebezpečná, jsou to vytržení hodící se jen k tomu, aby se jimi člověk
chlubil, nikoliv k tomu, aby se jimi posvětil." (Amour de Fieu, kn.
VII, kap. VII)
1462. B. Pokud se týče hlavních ctností, které způsobuje extatické
spojení, jsou to tyto:
1. Dokonalá odpoutanost od tvorů: Bůh nechá, tak říkajíc, vystoupit duši na vrchol pevnosti, odkud ona může jasně patřit na nicotnost pozemských věcí, dokonce by se chtěla vzdát svobodné
vůle, kdyby to bylo možné.
2. Nesmírná bolest nad spáchanými hříchy: co lituje, není ze
strachu před peklem, nýbrž proto, že urazila Boha.
3. Časté a citové vidění svatého lidství Pána našeho, Panny
Marie. A jak je skvělá tato společnost Ježíše a Marie! Představová
a rozumová vidění jsou tehdy častější, způsobují, že odpoutávají
duši a noří ji do pokory.
4. Konečně podivuhodná trpělivost ve statečném snášení nových
trpných zkoušek, které Bůh na ni sesílá, což se nazývá
očišťování lásky.
Rozplameněná touhou vidět Boha, duše se cítí jako
probodena ohnivým šípem, a velmi hořekuje, když se cítí být
oddělena od toho, kterého jediného miluje. Začíná opravdové
mučednictví, mučednictví duše a mučednictví těla, které je
doplněno vřelou touhou umřít, aby nemusela být nikdy oddělena
od Milovaného, mučednictví přerušované někdy opojnou
blažeností, tomu lépe porozumíme, až si prostudujeme druhou
noc svatého Jana z Kříže, noc ducha.
(Pozn.: Je dobře, že jsem nevěděl v těch sedmnácti letech o
události, která se mi přihodila v muzeu, že jsem tam zažil extazi ve
formě vzletu ducha se všemi příznaky a následky, o nichž se
mluví v právě citovaných kapitolách překladu katolické tradice.
Přece však se v tomto vzletu zračila i předešlá má osobní minulost, prožitá do těch sedmnácti let. Neměl jsem za sebou citovou náboženskou výchovu jako křesťanští mystici, neměl jsem lidskou představu o Bohu. Tím méně bych byl mohl Boha nazvat Ženichem své duše, nebo očekávat nějaké duchovní zásnuby, o
kterých jsem neměl ani z lidského hlediska ponětí. Přesto považuji

své svědectví pro dnešní dobu a pro dnešní snáze přístupná
východiska za významně doplňující tradici.
Dá se předpokládat, že mnozí lidé, kteří budou dnes a v
budoucnosti vytrženi z úrovně vědomí, na které se nachází lidstvo,
nebudou mít vůbec žádnou představu o Bohu. Mistr Eckehart by
řekl, že nebudou zatíženi duchovní hmotou. Po té stránce bude
jejich vstup do vyšší úrovně vědomí snazší. Také láska k Bohu se
jim bude jevit jinak než například svaté Terezii, avšak se stejnými
následky. Budu teď chvíli mluvit za ně.
Největší překážkou přechodu na vyšší úroveň vědomí je a
bude, že většina lidí je dnes zaujata povrchně vším možným, nic v
jejich životě nehraje tak závažnou roli, že by si nedovedli
představit, že by bez toho nedokázali žít, snad s výjimkou zdraví.
O východisku, které by se dalo nazvat zdravotní situace, zde
pomlčím, protože je to východisko už známé, a víme o něm, že
málokdy může být zaživa při plném rozvoji života využito.
Provádím zde ovšem dost tvrdý soud nad životem žitým
malicherným způsobem.
Nejvhodnější přípravou pro přechod do vyšší úrovně vědomí
je zaručeně určitý vyhraněný způsob života nebo určitý vyhraněný
zájem o nějaký vědní obor, o nějakou uměleckou či sportovní
činnost, zkrátka o nějaký druh záliby, která dokáže vůli člověka
sjednotit. Svatá Terezie dobře věděla, že správné východisko je v
oblasti vůle. S roztříštěnou vůlí se nikde nikdy nedá nic svést.
Podle mého názoru přechod do vyšší úrovně vědomí
nemusí probíhat tak bouřlivě jako u mně, nějakým tím vytržením,
nýbrž jaksi po dobrém, vývojově, tím, že člověk se maximálně
možným způsobem přiblíží přechodu, jak jsem to líčil v předešlých
částech SJ. Pak odpadnou všechny fáze extaze, nebo aspoň
první z nich, ovšem neodpadne to, čemu svatá Terezie říká vzlet
ducha. Kdyby se totiž člověku neukázaly nové obzory z větší
výšky, nedovedl by se natrvalo odpoutat od své přirozenosti,
nýbrž, i kdyby měl nejlepší vůli, znovu a znovu by se vracel k
tomu, co už s nejlepší vůli opustil. Síla zkušenosti z tohoto vzletu
ducha je opravdu taková, že se člověk bez nesnází nemůže vrátit
ke své minulosti, která souvisela s jistým druhem nevědomostí o
čemkoliv, co je za touto námi dosud poznávanou úrovní vědomí.
Teologové si všimli, že extaze je možno zařadit do charismat, tj. darů zdarma daných. Nepanuje sice mezi nimi jednota názorů o této věci, ale protože se přišlo na to, že extazi někdy
dostává i ten, kdo není na příslušné náboženské a mravní úrovni,
které jinak u mystiků extaze odpovídá, museli usoudit, že extaze

je nevyzpytatelná milost boží, která se nabízí člověku, nevíme
dost dobře proč. Kdyby byli šli před svým úsudkem hodně daleko
do terénu, daleko od náboženského života, kde se také vyskytují
vzlety ducha, tedy extaze, a kdyby byli srovnali projevy takových
vzletů a jejich účinky s obdobnými, motivovanými náboženskou
minulostí, přišli by na to, že povaha vzletu je vždycky dána
minulostí člověka, která arci nemusí být mravná, ale má-li vést ke
vzletu, musí mít ony známky, které se vyskytovaly například v
mém životě, ale ovšem i v životě kteréhokoliv člověka, který prožil
vzlet ducha. Vstupuje-li člověk nějakým způsobem, který by bylo
třeba ještě vysvětlit, do vzletu ducha pomocí své minulosti, pak
není divu, že vzlet ducha každého člověka je zabarven touto
minulostí, a navíc, člověk nedokáže zacházet s tímto pokladem,
který nalezl, v každém případě stejně. Každý ho využije podle své
minulosti, neboť on mu něco podstatného z minulosti vysvětluje.
Protože však vzlet ducha je náhlý vhled, jako když noční krajina
se osvětlí bleskem a zase se zahalí do temnot, zpracování tohoto
vhledu trvá dlouho, a je možné jen proto, že se trvalým způsobem
dojem z jedinečného pohledu vtiskl do duše, chcete-li, do paměti,
a nemůže se z ní vymazat, jak je mocný. Člověk jeho mocí se
začne točit kolem toho, co není pouhou vzpomínkou, nýbrž
vhledem do vyššího způsobu života než je lidský, a začne kloubit
svou minulost s touto budoucností, neboť on to, co zažil, považuje
za skvělou budoucnost ducha, za stav kýžený, žádoucí,
nejvýtečnější ze všech stavů, které zažil.
Mám-li mluvit konkrétněji, uvedu znovu svůj případ, ale už
za pomoci minulých výkladů. Vzlet ducha u mně způsobil, že jsem
poznal, že ve svém nejhlubším jádru jsem právě tak nesmrtelný
jako ten, kterému lidé říkají Bůh, že je jen jedna nesmrtelnost, na
níž se člověk přímo nepodílí proto, že svou tvář od ní odvrací do
pomíjejícího, a činí to tak soustavně, že ani jednou se neohlédne
na opačnou stranu, ani neví, že je to možné, protože má živý jen
automatismus (1), který mu ani neumožňuje jinou zkušenost než o
pomíjející existenci. Jaká byla má minulost, především ta
bezprostřední před vzletem ducha? Intenzivně jsem obracel svou
pozornost do pomíjejícího světa přírody, a chtěl jsem se stát
přírodovědcem, protože tento pohled mě uspokojoval více než
cokoliv jiného. Kdyby mně nebyla bývala vzata možnost
prohlubovat svůj pohled do přírody, nebylo by došlo ke vzletu
ducha. Dovedu si představit, a vím, že tomu tak je, že u umělce
může být motivem vzletu ducha tak velká nespokojenost s
vlastním uměleckým projevem, že po mnohých bojích se umělec
vzdává bez ohlédnutí dalšího uměleckého projevu. To je ten pravý
moment způsobující vzlet ducha. Po takovém vzletu umělec

poznává, že nic není ztraceno, a že existují skryté prameny
umění, o nichž dosud nevěděl a ze kterých pak čerpá jinak než
před tím z těch vlastních, tj. dřívějších - jinak, tj. jak se čerpá z
pramenů vědomě propůjčených, o kterých například věděl náš
Antonín Dvořák, Walt Whitman, Yeats, Maurice Maeterlinck a
Rabindranáth Thákur.
Chtěl jsem vám zpřístupnit myšlenku, že člověk, který prožil
vzlet ducha, začne s životními hodnotami hospodařit jinak než
dosud, začne s nimi hospodařit jako s propůjčenými, a to samo o
sobě už představuje velký duchovní pokrok.
Proč mnozí lidé po zažití vzletu ducha nepřejdou vyloženě
do náboženského života, nebo proč nehledají další řešení v
náboženském životě a proč jsem je hledal já? Odpověď se vám
bude zdát zpočátku nepřiléhavá, protože na otázky tohoto druhu,
otázky zprostředka, nikoliv otázky týkající se počátku, je třeba
odpovědět tak, že se napřed dopoví, co v otázce nebylo
obsaženo. Tak si počínám ustavičně, protože nelze zamezit tomu,
aby se lidé ptali neodborně.
Co tradice přisuzuje osobnímu působení Boha v duši, to v
mnohém případě je výslednicí duševních sil. Tuto stránku věci
jsme si už dost podrobně vysvětlili. Bůh už zamontoval do tvora,
jímž je člověk, automatismus (1) právě tak jako automatismus (2),
a jestliže někdo dlouho, třeba nevědomky, připravoval oživení
automatismu (2) a ještě jej neumí udržet při plném životě, jaký
například zjednal pro automatismus (1), může se stát že se
automatismus (2) náhle a jen na chvíli otevře a pak zase zavře.
Otevírá se z různých stran a v různé míře. Všechno záleží na
druhu a intenzitě přípravy. Abyste pochopili, ono "odkud se
vstoupí", "odkud se také otevře", představte si, jak nám navrhuje
sám Ježíš, že v království božím je mnoho příbytků. Každý vejde
do toho příbytku, od kterého měl klíč svou přípravou a
pochopitelně svým založením. Vstup sám probíhá bez lidské
osobní vůle, protože člověk už má v ruce klíč, jen způsob, jak s
ním zatočit, je umění, které pochází přímo a bezprostředně od
Boha. Člověk se však po opakovaném vstupu sám naučí klíčem
točit tak, že bez nejmenší námahy otevírá dveře do komůrky v
království božím. Pravé otevření se liší od nepravého jen tím, že
je absolutně samovolné, nechtěné, probíhá okamžitě, bez
spotřeby času a bez námahy. Také míra otevření je proměnlivá a
závisí na tom, do jaké míry člověk dovede odstoupit od sebe,
především od vlastní vůle, pokud před tím vyčerpal všechny lidské
prostředky vstupu, probuzení, provedení a podobně.

Vzlet ducha představuje jen chvilkové, třeba dlouho
připravované vystižení podmínek vstupu do blízkosti Boha.
Účinnost podmínek se rychle vyčerpává, jako vytéká voda z
děravé nádoby. Děravost naší lidské nádoby se dá nejlépe
definovat snahou přivlastnit si všechno, co jsme nalezli za dveřmi
a přitáhnout to k sobě a vychutnávat to. To je jeden z důvodů,
proč po vzletu ducha následuje noc ducha. Buď my vejdeme za
tím, co jsme nalezli, anebo se snažíme, aby vešlo k nám, co jsme
nalezli. Toto počínání je předčasné a má své oprávnění jen tehdy,
když už nejsme sví, a to je případ duchovního pokroku nejen
velmi vzácný, ale někdy i ten je přechodného rázu, protože jsme
pořád v pokušení znovu se postavit na vlastní nohy tam, kde už
máme stát na nohou božích, nebo nestavět se na vlastní nohy
tam, kde ještě pro svou tělesnost na nich nemáme stát. Na příklad
nesmíme chtít, aby nás Bůh zázračně krmil manou padající s
nebe, když se můžeme najíst běžné stravy z talíře. Na druhé
straně musíme se přestat starat tehdy, když jsme vyčerpali vše,
co se dalo provést vlastní lidskou péčí.
Všechny tyto chyby ústí do jedné základní, která je
zakotvena v křesťanském tradičním pojetí Boha. Dostal-li se na
příklad katolický mystik tak daleko, že svůj poměr k Bohu mohl
nazvat symbolicky zásnubami duše s Bohem a potom mystickou
svatbou s Bohem, pak není divu, že přitom musel projít mnohými
zkouškami, při kterých obstál jen tehdy, když resignoval na to, že
by mohl Boha vůbec nějak vlastnit.
Cítím se být povolán k reformě tohoto myšlení proto, že
jsem před svým sedmnáctým rokem o Boha vůbec nestál, a když
jsem se s ním za takových okolností setkal, nikdy mi nenapadlo,
že by mi Bůh mohl třeba i v nejmenším patřit, nýbrž že naopak
jediná cesta ke spojení s ním jest - patřit jemu beze zbytku, bez
ohledu na sebe, i bez ohledu na svou pozemskou existenci. Je
téměř samozřejmé, že jsem se obešel bez polidštěné představy o
Bohu a že jsem vždycky řešil jen jeden problém, jak se zbavit
sebe, abych nestál spojení s Bohem v cestě.
Rozdíl mezi lidským manželstvím a spojením s Bohem: V
lidském manželství se dva lidé vzájemně chtějí mít, tedy jeden
druhého. Je pravda, že nás Bůh také chce, ale tak, jak to odpovídá našemu vývojovému stupni a nikdy v tomto chtění není ani
stopy po lidském způsobu chtění: Spíše z povahy úrovně
automaticky vyplývá způsob tažení božího, takže se dá říci, že
ocitneme-li se na určité úrovni, je pro nás toto tažení nejen
znatelné, ale i neodolatelné, ničím nepřekonatelné, a kromě toho
přetvořující, jak správně poznávali mystici. Mistr Eckehart by řekl,

že to, co si vysvětlovali křesťanští mystici jako projevy lásky boží
ve svých různých stavech blaženosti apod., je pouze projev
duševních sil, které jsou v nás připraveny, ale zatím dřímají.
V každém případě manželství, ve kterém se nerozdílně dva
lidi vlastní, je velkým duchovním pokrokem ve srovnání se
životem osamoceného člověka, který se točí jen kolem sebe a
vlastní jen sebe a své. Dva lidé, kteří se vzájemně vlastní, také se
sobě oddávají, také sobě vzájemně patří, ale k vědomému spojení
s věčným zdrojem života tyto vztahy nestačí, protože odpovídají
pouze principu sedění na dvou židlích, což nedovoluje rozlet
jedním směrem. Vztah k Bohu je kvalitativně mnohem náročnější,
jak prozradil Ježíš. Vždycky vede člověka od svého k božímu, a
co je na něm nejdůležitější, poskytuje člověku schopnosti k
realizaci spojení, které dříve člověk neměl. Jsou to nové hřivny, o
nichž ví, že nejsou jeho. Zase platí, že se člověk nesmí u těchto
darů zastavit, vychutnávat je pro sebe, sic se octne v krizi.
Řekli jsme si, že automatismus (2) potřebuje k životu
soustavnou duchovní stravu dvojího druhu: správného ducha
činnosti a správného ducha modlitby. Postoj "Bůh mně a já jemu",
abych tak řekl postoj manželský nebo dokonce obchodnický,
neodpovídá správnému duchu modlitby a ruší její účinek. V šesté
komnatě už myšlení nemůže být považováno za něco, co přímo
neovlivňuje modlitbu. Chybným způsobem myšlení se nepodaří
udržet trvale automatismus (2) v činném stavu. Na této úrovni už
myšlení patří do oblasti modlitby a může modlitbu nahradit
dokonaleji než častá modlitba, protože myslet musí člověk
neustále, modlit se ustavičně nemůže.
Na nižší úrovni myšlení a vývoje je ovšem poměr k Bohu "já
a Ty" dostačující a nevede k tvrdým pádům jako na úrovni šesté
komnaty. Tam je vrcholně nevhodný. Chce-li s ním někdo, opatrně
z nepoučenosti, vystačit i nadále, musí u něho dojít k něčemu,
čemu svatý Jan z Kříže říká temná noc ducha. Domnívám se
však, že i kdyby rozumově člověk uznal, že se ve svém postoji
vůči Bohu dopouští chyby, nebyl by schopen se jí zbavit, prostě z
toho důvodu, že je člověkem a příliš stroze se ztotožňuje se svým
lidstvím s takovým, jak je poznává, a to je málo, a to je chybné.
Samo o sobě ovšem není chybou, že se cítí člověkem. Čím by se
také jinak měl cítit? Snad ne Bohem? To by byla opačná
nehoráznost, než jaké se dopouštěli křesťanští mystici, ale k jaké
mají blízko mnozí indičtí jogini. Křesťanský mystik se cítil být příliš
nicotný, příliš chybující a hříšný, než aby se mohl setkat s Bohem.
Indové naopak zastávají názor obsažený v Bhagavadgitě: "I
kdybys byl největším hříšníkem mezi hříšníky, přeplavíš se přes

oceán svých hříchů na loďce poznání". Tento správný názor,
vložený do úst Krišnových tam někde v Indii, a do činů Ježíšových
při zacházení s cizoložnou ženou, s prostitutkou, s lotrem na kříži
a podobnými, je na obou stranách, jak v Indii, tak v křesťanství
interpretován chybně, pokaždé chybně z jiné strany, s jinou
chybou.
Křesťanský mystik se nutně dostane do poraženecké
nálady, když se snaží zbavit svých slabostí prostředky, kterými se
slabostí a hříchů zbavit nemůže. Řekli bychom, že si od
sebezlepšování slibuje příliš mnoho. Jakoby byl neukázal Nový
zákon dost jasně, že sebevědomí učedníků Páně před sesláním
Ducha svatého bylo neoprávněné. Bez Ježíše Krista nebyli ničím,
ale s ním byli vším. Svatý Petr se zbytečně dušoval, že půjde za
Ježíšem kamkoliv půjde Ježíš. Ukázal nám velmi jasně, jak se
všichni mýlíme, když si slibujeme od svých lidských vlastností a
schopností, co v nich není a nemůže být obsaženo. Když se
potom přesvědčíme, že jsme chabí, dopouštíme se další chyby,
že na sebe pohlížíme jako na totálně neschopné. Nezapomeňme,
že Ježíš věděl už před pádem Petrovým, čeho se Petr dopouští,
že Ježíše opustí přes všechno své ujišťování, které nebylo
postaveno na správném sebepoznání. Ale, a to je důležité,
nepovažoval proto Petra za neschopného, nýbrž pouze za
nevědomého! Uznal jeho dobrou vůli, a nic pro něho
neznamenalo, že se Petr mýlil. Ježíš také věděl něco, o čem
neměli jeho žáci téměř ani tušení: že osobní vedení, které on
představoval, má své meze, a že kdyby člověku nebylo v pravý
čas vzato, člověk by ani neobjevil, že si přivlastnil moc tohoto vedení, a proto by dále nemohl pokračovat.
Svatá Terezie dobře věděla, že veškerý duchovní pokrok je
nerozlučně svázán s mírou sebepoznání. A toto sebepoznání ruku
v ruce pokračuje s mírou ztráty sama sebe, a to napřed v oblasti,
kde naše nevědomosti nejvíce překážejí pokroku, a to je tam, kde
z osobního vedení máme přejít do vedení neosobního. Ta chvíle
nenastává najednou, nýbrž člověk je od chvíle, kdy si začne
uvědomovat, že je osobně veden, připravován k tomu, že jednoho
dne jej bude muset Ježíš opustit. Ježíš to předně ukázal ve svém
jednání s učedníky. Nešel s nimi, když je poslal dělat zázraky.
Všemi těmi příhodami za tři roky osobního vedení je dopodrobna
ukázáno, jakou moc má člověk, a kde jeho moc končí, kde však
také je jí nutně zapotřebí. Křesťanská tradice nedocenila lidský
prvek na cestě k Bohu!)
II. Noc ducha

1463. První noc očistila duši, aby ji připravila na radosti ticha,
spojení a extaze, ale před radostmi ještě čistšími a trvalejšími
duchovního manželství je třeba hlubší a radikálnější očisty, která
probíhá obvykle během extatického spojení. Vysvětlíme: 1.
zdůvodnění noci ducha, 2. těžké zkoušky, a 3. šťastné účinky.
1. Zdůvodnění noci ducha
Abychom mohli být spojeni s Bohem tak důvěrně a trvale,
jak je tomu při přetvořujícím spojení nebo při duchovní svatbě, je
třeba se zbavit posledních nedokonalostí, které zbyly v duši. Svatý
Jan z Kříže říká (Temná noc, kn. II., kap. II.), že tyto nedokonalosti
jsou dvojího druhu: Jedny zvykové a druhé navozené, aktuální.
A. První pozůstávají z dvojího:
a) z nedokonalých citů a zvyků, jsou to jako by zbytky kořenů v
duchu, k nimž očista až nemohla proniknout, na příklad přátelství
trochu příliš silná, je tedy třeba je vykořenit,
b) určitá slabost ducha, hebetudo mentis, způsobuje roztržitost a
unikání ducha navenek, a tyto slabosti jsou neslučitelné s
dokonalým spojením.
B. Aktuální nedokonalosti jsou rovněž dvojího druhu:
a) určitá hrdost, marnivé sebeuspokojení četnými duchovními
útěchami, které jsme dostali, tento cit vede někdy k ilusím, takže
považujeme klamné vize a proroctví za skutečnost,
b) příliš velká opovážlivost vůči Bohu, při níž ztrácíme uctivou
bázeň, ochránkyni veškerých ctností.
Je proto třeba zároveň očistit a zreformovat tyto tendence,
aby nám v tom pomohl, sesílá Bůh na nás zkoušky druhé noci.
2. Zkoušky noci ducha
1465. Aby očistil a napravil duši, Bůh nechává rozum v temnotách,
vůli v suchosti, paměť bez vzpomínek a city ztracené v bolesti a v
úzkosti. Světlem vlitého nazírání, praví sv. Jan z Kříže (Noc, kn. II,
kap. V.), Bůh způsobuje tuto očistu, světlo samo o sobě živé, ale
temné a bolestivé pro duši z důvodů jejích nevědomostí a
nečistoty.
A. Utrpení inteligence.
a) Jelikož světlo nazírání je živé a čisté, oslňuje oči naší inteligence, která je příliš slabá a nečistá, a právě tak duše ještě
neduživá je mučena a jakoby paralyzována božským světlem, takže smrt se jeví jako vysvobození.

b) Tato bolest se zesiluje setkání božského a lidského v téže duši: Božské, tj. očišťující nazírání je zachvacuje, aby ji obnovilo,
zbožštilo, lidské, tj. duše samotná se svými chybami, zakouší
pocit zničení, duchovní smrti, kterou je třeba projít, aby se dospělo
ke vzkříšení.
c) K této bolesti se připojuje intenzivní vidění vlastní bídy a
ubohosti. Jelikož citová stránka duše se noří v suchosti, intelektuální stránka v temnotách, lidská duše zažívá úzkostný dojem
člověka bez opory, visícího ve vzduchu, někdy dokonce vidí peklo
otevřené, aby ji zhltlo navždy. Jsou to nepochybně obrazné výroky, ale vyjadřují účinek onoho světla, které na jedné straně nám
zjevuje velikost a svatost boží, a na druhé straně nicotnost a bídu
člověka.
1466. B. Utrpení vůle je neméně nevyslovitelné:
a) duše se cítí zbavena všeho štěstí a je přesvědčena, že tomu
tak bude navždy, ani její zpovědník ji nemůže utěšit.
b) Aby ji podepřel v této zkoušce, Bůh jí poskytuje období úlevy, v
nichž zažívá sladký mír v lásce a boží důvěrnosti. Ale po těchto
chvílích následují útočné zvraty, ve kterých si myslí, že Bůh ji už
nemiluje, že je jím spravedlivě opuštěna, jsou to muka naprosté
duchovní opuštěnosti.
c) V tomto stavu je modlitba nemožná, konáme-li ji, děje se to s
takovou suchostí, že se nám zdá, že Bůh nás neslyší. Jsou případy, kdy se člověk nedokáže zabývat ani svými časnými
záležitostmi, protože paměť úplně selhává: je to podvázání mohutností, které se rozšiřuje až na přirozené činy.
Dá se všechno shrnout jedním slovem: je to druh pekla, pro
bolest, která se zažívá, a očistec, pro očistu, která je výsledkem
toho.
3. Šťastné účinky očisty ducha
1467. A. Tyto účinky noci ducha shrnuje sv. Jan z Kříže takto
(Noc, kn. II, kap. IX):
"Zatemní-li ducha, je to proto, aby mu osvětlila všechno,
jestliže pokoří a poníží duši, je to proto, aby ji uvedla do vytržení a
osvobodila, jestliže ji ochudí a zbaví veškerého vlastnictví a
přirozených citů, učiní ji schopnou chutnat božsky sladkost všech
dober." Aby vysvětlil tyto účinky, světec používá přirovnání ke
kousku vlhkého dřeva vhozeného do pece, což jsme si už vysvětlili
v č. 1422.

1468. B. Potom duši přivádí znovu ke čtyřem základním bodům:
a) Ke vřelé lásce k Bohu: od začátku této noci láska sídlí ve vyšší
části duše, ale nejsme si toho vědomi, přijde chvíle, kdy Bůh
způsobí, že si ji uvědomíme a tehdy jsme schopni všeho se odvážit a vše učinit, abychom se Bohu zalíbili.
b) K velmi živému světlu: toto světlo duši ukáže napřed její bídu a
způsobí jí bolest, jakmile však jsou nedokonalosti vyloučeny
zkroušeností, ukáže duši bohatství, které získá a stane se velmi
útěšnou.
c) K velkému pocitu jistoty: neboť tímto světlem ji uchrání před
pýchou, před touto velkou překážkou spásy, ukazuje jí, že
samotný Bůh ji vede, a že utrpení, které způsobuje, je užitečnější
než požitek, nakonec se pevně rozhodne, že nic neudělá, čím by
Boha urazila, že nic neopomene, co by přispělo k jeho slávě.
c) K podivuhodné síle, aby slezla deset příček božské lásky, které
popisuje svatý Jan z Kříže (Noc, kn. II, kap. XIX-XXII), a je třeba
pečlivě rozjímat, abychom nabyli představu o podivuhodném
výstupu, který vede k přetvořujícímu spojení.
(Pozn.: Každé zlo obsahuje v sobě dobro. V křesťanské
mystice nízká úroveň poznání zasahovala hodně daleko a hluboko
do života lidí. Křesťanský mystik ještě na úrovni šesté komnaty si
dovoloval myslet, že se Bůh od něho odvrací, třebaže oprávněně,
nebo že se k němu milostivě vrací, aniž si byl člověk toho hoden.
Nacházel ve svém životě nesčetné důkazy, že tomu tak je. A
přece se mýlil: Člověk má od Boha obrovskou moc, může
znemožnit Bohu, aby mu pomáhal přes určitou míru. Nestačí chtít,
aby nám Bůh pomáhal, je třeba zjednat podmínky, aby nám mohl
pomoci. Nezapomínejte, že Bůh je nejen Spasitelem a
Osvětitelem, ale také Stvořitelem. Začneme-li se chovat jako
kámen, nebo jako rostlina nebo jako zvíře, jsme na tvůrčí úrovni
těchto tvorů, zařazujeme se do zákonitostí božích, podle nichž
Bůh jedná s kamenem jako s kamenem atd., a rázem není jiné
pomoci. Nemilosrdnost je na naší straně, my se odvracíme od
svého nejvyššího nadlidského poslání. Víme přece, že jednáme-li
jako lidé, kteří hospodaří pro sebe, nemůžeme se stát ani
učedníky Páně, neřku-li něčím dále - vědomě spojenými s Bohem.
Tradici uniklo, že vedla i mystiky k tomu, aby hospodařili se
vznešenými božími dary pro sebe. Není divu, že pak docházelo k
sérii mylných závěrů o chování božím, nebo se hledaly chyby jen
ve hříšnosti člověka.

Myslím, že jen člověk úplně nepoučený o chování takových
skvělých lidí, jakými byla svatá Terezie z Avily nebo svatý Jan z
Kříže, by mohl usuzovat z jejich pokorného vyznání, že byli hříšní.
A přece prodělávali kruté zkoušky, které, jak se mylně domnívali,
přicházely od Boha. Zřejmě se dopouštěli chyb, které nejsou
obsaženy v žádném zpovědním zrcadle, které nejsou v běžném
seznamu hříchů.
Temná noc ducha mi poskytuje příležitost, abych se pokusil
tento rozpor se skutečností vysvětlit na svých zkušenostech.
Ovšem já jsem se vždycky lišil od svaté Terezie tím, že jsem nebyl
tak statečný a tak bezhříšný jako ona, avšak měl jsem k dispozici
vedení, které ona neměla až do příchodu sv. Petra z Alcantary. K
tomuto vedení jsem se dostal, protože jsem postupoval odjinud
než ona, a tuto přednost mohou mít dnes všichni lidé, kdežto za
dob sv. Terezie ji nemohl mít nikdo, ani ona. Člověk je tedy také
od Boha, i se svým rozumem, a také ten může a musí něco
zastat, co za něho Bůh nezastane, protože už to za něho zastal,
když to do něho vložil, a když ho postavil do jeho stávající situace.
Člověk nesmí opomenout nic, co mu nabízí jeho vývojové
postavení, jeho schopnosti, jeho možnost, jeho myšlenkové a
citové komunikace.
Člověk si musí být plně vědom svých možností v oboru
duchovního vývoje, a toho si vědom není. My už víme, že v něm
je zamontován kromě automatismu (1) též automatismus (2). I
když tomu nevěříte, nevadí, můžete se o tom přesvědčit, budete-li
tento automatismus soustavně "krmit", jak jsem vám doporučoval.
Je skvělé, že otevření automatismu (2) není otázkou milosti, nýbrž
otázkou manipulace s duševními silami. Sám automatismus (2) se
nachází rovněž v dosahu duševních sil, jak věděl dobře mistr
Eckehart, a s ním a před ním mnozí jiní.
Jestliže jsem krmil automatismus (2) od svých tří let
jednostrannou stravou, že totiž jsem stylizoval život podle
představ dospělých lidí, kterým jsem věřil jako Bohu, tj. některým
lidem bez výhrad, a jestliže jsem od svých přibližně patnácti let k
této jednostranné stravě přidal jakýsi druh vnitřní modlitby, o níž
jsem vůbec nevěděl, že je to modlitba, od které jsem si čím dále
tím méně sliboval, a přece jsem od ní neupustil, bylo to "zbožné"
přání být přírodovědcem, čili obecně řečeno, zaujatost pro jediné,
pak musel přijít okamžik, ve kterém automatismus (2) dosáhl
takové živosti, že strhl mé zevní vědomí k proniknutí do jeho
zdroje - do věčného života. Automatismus (2) začal žít na úrovni,
na které před tím spal, jako u jiných lidí. Probudil se na úrovni, na
které styk s Bohem probíhá bez překážek. Jenže tou chvílí, kdy

mé vědomí dovedl tam, kde sám žil, jsem pustil z hlavy svou
poutanost k přírodovědě a místo ní se objevila poutanost k Bohu.
Tato poutanost musí být ovšem živena člověkem, neboť je
umožňována pomocí automatismu (2) a ten potřebuje obživu. Je
pochopitelné, že v okamžiku proniknutí do věčnosti mu byla
nejbližším pokrmem modlitba, protože z té jsem právě vyšel, když
jsem přestal být poután přírodními vědami. Modlitba měla být nahrazena zase modlitbou.
Myslím, že jste se už smířili s tím, že modlitba není jen to, co
lidé za modlitbu považují, nýbrž je jí všechno, co naši mysl spojuje
v jediný proud k něčemu mimo nás. Je tedy modlitbou též láska k
bližnímu, láska k umění, k povolání a podobně, pokud tyto lásky
plní a programují lidské počínání.
Můj souhlas s vnuknutím, že modlitba mě trvale spojí s
Bohem, nejen v nějakém vzletu ducha, okamžitě vynesl na povrch
osobní vedení, o kterém jsem vyprávěl na jiných místech.
Když jsem se dal od svých přátel bez souhlasu mého
vnitřního vedení přemluvit, abych ustoupil od vnuknutého způsobu
modlitby, začala fáze neposlušnosti vůči tomuto vedení. Když se
dostavil účinek i nově zavedené modlitby, nabyl jsem
přesvědčení, že ona je tou jedinou, kterou budu mět konat až do
smrti.
Přišlo však další vnuknutí, jak mám změnit způsob modlitby,
aby odpovídal úrovni mého duchovního vývoje. Když jsem dvakrát
neposlechl tohoto vnitřního vnuknutí, stalo se toto:
Můj duchovní přítel, pan Josef Nesvorný, právě ten, který
mě přiměl k tomu, abych opustil původní vnuknutý způsob
modlitby, jednoho dne mně oznámil, že se mnou chce mluvit
jakýsi Zimmermann, takto topič v plzeňské fakultní nemocnici,
neboť má pro mně důležité duchovní upozornění. Toho
Zimmermanna jsem nikdy před tím neviděl a také on se se mnou
dosud nikdy nesetkal. Šel jsem za ním do kotelny v nemocnici.
Jakmile mně uviděl, poznal mě ze snu, který se mu zdál, a který
obsahoval důtklivé upozornění na změnu způsobu vnitřní
modlitby. Srdečně jsem mu poděkoval, ale ani jednou jsem
navrhovaný způsob nezkusil. Myslím si, že by nikdo nejednal tak
neposlušně jako já. Tato a jiné ukázky neposlušnosti, kterými
bych mohl naplnit celou knihu, byly jedním z nejsilnějších důvodů,
proč jsem se musel ocitnout v koncentračním táboře, abych
oblomil svou nepoddajnou vůli. Tam jsem musel poslouchat
někoho, kdo byl toho méně hoden než pan Zimmermann se svým
vnuknutím.

Ještě bych měl vysvětlit, že nenese na ničem vinu jenom
jedinec, kterého potom stihne odplata. Uvedu zase jen jeden
příklad za mnohé. Všechny by byly velmi poučné. Chyba spadá
do zdůvodnění noci ducha, č. 1463, odstavec A příkladu tradice.
Mohl bych ve svém životě najít všechny příklady důvodů, které
tradice uvádí, a ještě bych mohl přidat další, a toto druhé činím.
Chci tím říci, že s tradicí souhlasím ve všem, pokud nemluví o
vině Boha. Tam vůbec nesouhlasím. Bůh si nikdy nic nezamane
jako člověk.
Dne 28. října 1939 jsem byl na návštěvě v Plzni. V té době
jsem jinak dlel v Praze, kde jsem se připravoval na druhou státnici
na VŠO. Před odjezdem do Prahy jsem měl vnuknutí, že se už s
maminkou neuvidím před velkým nebezpečím, do kterého se mám
dostat. Neznal jsem z tohoto vhledu do budoucnosti nic více než,
že mi půjde o život a že jeho zachování závisí také do určité míry
na matce. Řekl jsem jí: "Ocitnu se ve velkém nebezpečí života.
Mám-li se z něho dostat, závisí též na tobě, neboť cesty lidí nejsou
odděleny jedna od druhé, zvláště ne tam, kde jde o vztah matky k
synovi." Maminka začala plakat, a ptala se mě, co vím a jak to
vím. Já ovšem nic více nevěděl, než co jsem jí dále řekl: "Ty jsi
také na cestě k Bohu. Měla bys však vědět, že na této cestě
nesmíš mít nikoho tolik ráda jako Boha. Pro člověka, který není na
přímé cestě k Bohu, ovšem tento požadavek neplatí. Protože však
mě máš příliš ráda a tato láska zastiňuje tvou lásku k Bohu, musel
bych umřít, abych ti nepřekážel. Proto ti doporučuji, chceš-li jednat
správně, aby ses mě dokázala vzdát, nebo aspoň lásku ke mně
podřídila lásce a vůli boží."
Ostatní velké kusy viny byly mé. I ta část, kdy jsem své
jednání v rozhodujícím okamžiku spojil s jednáním člověka H.,
který nevěděl co činí. A tak jsem se ocitl rovnýma nohama v
koncentračním táboře. Předešlé období osobního vedení a
vnuknutí uhasínalo jen postupně, ale než jsem se dostal za zdi
koncentračního tábora, bylo po něm veta. Patrně jsem se
nechoval během transportu, jak jsem měl. V koncentračním táboře
z celého vedení zbylo jen jediné. Kdykoliv jsem sebe litoval, nebo
si myslel, že si přece jen nezasloužím, aby se se mnou tak
jednalo, ihned si mě vzal nějaký gestapák na mušku a dostal jsem
aspoň pohlavek nebo kopanec. Dal jsem se tedy poučit těmito
událostmi v tom smyslu, že nejsem hoden žádného spojení s
Bohem, a že má vina je tak velká, že nemohu počítat s ničím
jiným než s odchodem z tohoto světa. A tu poprvé po devíti letech
jsem začal prosit o život, o holý život, sliboval jsem, že se
polepším. Nic naplat, dostavovaly se jen rány, úzkosti a utrpení.

Klesl jsem tak hluboko, že jsem se bál o život. Věděl jsem, že
hlouběji klesnout nemohu, když mně nejvíce ze všeho záleží na
zachování pozemského života. Kéž bych aspoň nikdy více sebe
nelitoval, to je hotový duchovní mor.
Teprve, když jsem se cítil úplně ničím a byl jsem ochoten
život odevzdat bez ohlédnutí a bez úvah, byla noc ducha u konce,
a rázem se dostavila další fáze cesty. O ní však budeme mluvit
později.
Kdyby byl býval můj poměr k Bohu postaven na citové
základně a na lidské představivosti, byl bych se tehdy s Bohem
rozešel právě tak jako mnozí věřící kolem mě, kteří měli proti
mému pojetí Boha silný argument: "Jak se může Bůh dívat na
takové zvěrstvo?"
Extatické období trvalo u mě devět let. Zprvu jsem vůbec
nevěděl, že jsou to extaze, a kdyby nebylo jednou svědka toho, co
se se mnou dělo, byl bych své stavy při modlitbě za ně
nepovažoval. Prvních sedm let probíhaly extaze jen při modlitbě,
teprve po sedmi letech jedna z nich přešla do činného stavu, ale
asi za dvě hodiny jsem ji promrhal, promarnil.
Ono svědectví, o němž jsem se zmínil, zde popíši, poněvadž
z něho chci vyvodit důležité varování. Krátce po nastoupení cesty
jsem v pokoji, kde jsem se modlil, zůstal sám. Maminka se roku
1931 odstěhovala do jiného pokoje a spala tam se svou
nemocnou matkou. 11. května 1934 zemřela ona babička, u které
spala maminka. V den pohřbu, když byla všechna lůžka v domě
obsazena hosty, došlo i na postel vedle mně, která jinak zůstávala
prázdná. Vedle mě spal tehdy výjimečně maminčin bratr Emil
Pinta. Byla teplá noc, takže jsme spali pod lehkými dekami. Strýc
se v noci probudil a zjistil, že vedle něho na posteli nikdo neleží.
Rozsvítil si světlo, hledal všude po pokoji, pod postelí, ve skříních,
nadzdvihl prázdnou deku, vyzkoušel zámek, který byl zamčen
zvnitřku a klíč od něho byl také zevnitř. Nemohl jsem tedy z
místnosti odejít. Strýc samozřejmě nemohl usnout a čekal, co se
bude dít. Za nějakou dobu jsem začal vedle něho pod dekou zase
být a klidně jsem spal. Probudil mně a řekl mi, co se stalo.
Pochopil jsem, že jsem byl v té době nehmotný. Nebylo divu,
protože jsem se snažil k Bohu odejít celý. Když jsem potom
uvažoval o hloubce té modlitby, při které jsem byl neviditelná,
nebyl bych řekl, že byla nějak zvlášť hluboká, tak jako někdy jindy.
Kdyby se něco podobného někomu stalo, mohl by si myslet,
že je kdovíjak duchovně vyspělý. Já jsem však zůstal až dodnes
obyčejným chybujícím člověkem, a takovými zůstanou všichni, ať

se s nimi dějí sebezázračnější věci. Neměl by si nikdo myslet, že
extaze jsou nejvyšším mezníkem lidských možností. Jsem dále
přesvědčen, že by bylo u mně k extazím nedocházelo, kdybych
byl věděl, že i lidská činnost je stejně hodnotným prostředkem ke
spojení s Bohem a podle toho se snažil svou činnost posvětit prací na Hospodářově poli. Nebudu znovu rozvádět svůj názor, že
extaze jsou jen jakýmsi vzletem ptáka přivázaného na provaze,
který ho zase stáhne zpět.
Ještě něco pro vaši úvahu. Roku 1960 v únoru zemřel onen
strýc Emil. Přijel jsem do Plzně z Moravy na jeho pohřeb. V té
době už po několik let jsem měl zažádáno o přeložení na některou
školu do Plzně. Měl jsem v ruce duplikát žádosti, tentokrát o
přeložení na strojnickou průmyslovou školu do Plzně. Pohřeb byl
odpoledne, tak jsem se šel ráno téhož dne pozeptat do
průmyslové školy, proč byla má žádost zamítnuta. Když jsem
přišel až před dveře školy, startoval od nich autokarem s výpravou
žactva na hory můj bývalý spoluvězeň ing. Rachač. Dal zastavit
autobus a volal na mě: "Karle, co tu děláš, vždyť ty jsi někde na
Moravě?" "Ano, to jsem, ale hledám místo v Plzni." "Budeš ho mít
u nás na škole," řekl rozhodně a všechno zařídil, abych se na
školu dostal. Zároveň se rozeběhlo mnoho jiných s tím
souvisejících událostí. Chcete-li, přemýšlejte, jak souvisely tyto
události se svědectvím z roku 1934. Upozorňuji vás však, že
rozumově na takové souvislosti nepřijdete.
Nadhodil jsem zde otázku jinou, která vám jistě tane na
mysli. Co je to vlastně spojení s Bohem, když všechno, co dosud
tradice jmenovala spojením s Bohem je jen jakýmsi nahlédnutím
do království božího, po kterém se zase odchází do nespojivého
stavu. Především nezapomínejme, že jsme všichni s Bohem
spojeni, jak jsme si už vysvětlili, ale spojení, o které nám jde, o
vědomé chození s Bohem běžný člověk nezavadí, protože je
obrácen tváří ke stvořenému, nikoliv k nestvořenému, a mílovými
kroky se vzdaluje od nestvořeného. Myslím, že tomuto počínání
odpovídá rozpínání vesmíru, na které přišli astronomové, nebo,
zůstaneme-li na naší planetě, rozvíjení kultury jen na jedné úrovni.
Pravou bohatost života však objeví teprve ten, kdo se nezastavuje
před hloubkami a výškami, které stojí nad a pod úrovní, na které
fyzicky žijeme. Počínáme-li si tak, jsme svědky věcí a spojitostí
mezi věcmi, z nichž pochopíme, že když jsme před tím viděli jen
následky dění zákulisního, nemohli jsme vlastně vůbec pochopit
hlubší smysl událostí a myšlenek, které hýbou světem i jednotlivci.
Asi tak, jako když Ježíš věděl, proč žena na něho vylila
drahocennou mast. Události mu říkaly něco jiného než jeho

učedníkům. My nejsme svědky připravovaných událostí, on
takovým svědkem byl. Ne proto, aby mohl věštit, nýbrž aby měl
určitý druh ochrany, kterou běžně člověk nepotřebuje mít, protože
se nepohybuje v takových výškách. Spojení s Bohem tedy je také
určitý druh ochrany pocházející od Boha, ochrany, které se těší
jen ti, kdo jsou s Bohem vědoměji spojeni, a tím více, čím
vědomější je toto spojení. Když jsem dále mluvil o modlitbě, která
vede k vědomému spojení s Bohem, a potom o téže jako o
prostředku, který může být opuštěn, napověděl jsem kdy.
Vcházíme-li pomocí nohou, nepotřebujeme nohy tehdy, když jsem
už vešli a usadili se tam, kam jsme vešli. Zde bych prosil o zvlášť
opatrné zacházení s takovýmito myšlenkami. Každé přirovnání
kulhá aspoň na jednu nohu. Jako existuje ustavičná tvůrčí činnost
boží, tak také existuje ustavičná spasitelná a osvětná činnost
téhož Boha. K ničemu se z toho proto nelze připojit jednorázově a
pak sedět na vavřínech. To by znamenalo pád. V běžném životě
by se takové počínání dalo přirovnat k pokusu přestat dýchat
nebo jíst. Člověk by se odsoudil k fyzickému zániku. Něco
podobného se může stát na kterékoliv jiné úrovni. Představovat si
nebe, tedy spojení s Bohem, jako spočinutí v Bohu, je úplně
nesmyslné. Blahořečím babičce, která mě učila v mém
předškolním věku takhle nesmyslně věřit. Přestal jsem věřit její
víře, že je správná, a začal jsem se řídit tím, čemu rozuměla. Tak
jsem se začal pohybovat na bezpečné půdě, která však je
bezpečná jen tehdy, a jen pro toho, kdo na ní nezůstane civět.
Pořád tentýž spojovací princip. Ono Goetheovo: "Wer immer
strebend sich bemuht..." Nejvyšším posláním člověka není
spočinout v Bohu, nýbrž věčně spět k Bohu. I to je ovšem určitý
druh spočinutí a nalezení, ale ne takové, jak si lidsky
představovala tradice. Je to připojení k úkolu, který člověk dosud
vědomě neprováděl. Podobně je tomu s modlitbou. Přestávají být
účinné její dřívější formy, nebo některé z nich jsou účinné jen
někdy, jindy ne, ale nastupují způsoby nové, které by běžný
pozorovatel označil jako nemodlení. Také obsah modlitby se
mění. Obsahem modlitby se může stát činnost, ale neměli bychom
upustit od původního způsobu modlitby, dokud nás činnost
vytrhuje z modlitby. Chyby v tomto režimu a všechny mezery v
něm přinášejí odlivy, které se mylně přičítají působení božímu.
Extaze jsou sice velmi užitečné po té stránce, že zvyšují
obecnou úroveň myšlení a jednání mimo nich, ale za cenu
bolestných návratů do téměř výchozího stavu. Člověk, který
přivoněl k věčnosti, hodnotí chybně svůj stav po extazi jako
nesnesitelný, asi jako zamilovaný bez milovaného, od kterého se
musel vzdálit, hodnotí život bez něho jako poušť. V očích zevního

pozorovatele, se taková poušť jeví jako normální život, dokonce
zbavený mnohých těžkostí, se kterými se jiní lidé musejí potýkat.
Zažil jsem to nesčetněkrát na vlastní kůži. Na příklad věděl jsem,
jakou otázku dostanu u zkoušky, ale nebyl jsem někdy schopen
ani té jediné se naučit, jak jsem byl zaměstnán věcmi, které jsem
považoval za důležitější a vznešenější. Odpor, který člověk
nabývá vůči světským věcem, a záležitostem jsem neuměl
překonat, protože jsem na všechno hleděl očima člověka toužícího
po spojení, po odchodu od všeho, co tomuto spojení bránilo. Tak
jsem mínil větu, že činnost vytrhuje z modlitby. Zůstává-li však
člověk trpně spojený s Bohem i během činnosti, toto se už neděje.
Každá, i nejsvětštější činnost člověka přibližuje k Bohu.
Spojení činností by se dalo tedy definovat jako vědomé
používání božích sil a boží vůle k provedení čehokoliv, co je
odevzdáním činnosti, jejich výsledků i činného člověka opět Bohu.
Celý tento akt neprobíhá ve dvou etapách jako braní a dávání,
nýbrž jako jediný tok, jehož je člověk svědkem, nebo chcete-li,
omezujícím břehem.
Sluší se říci, že je člověk více přitom než když jednal sám,
protože je svědkem souvislostí, které dříve neznal a nevnímal a
daleko méně se přesto namáhá.
Jedním z neomylných znaků tohoto spojení je, že člověku
neubývá sil, únava se nedostavuje při činnosti prováděné z vůle
boží, patrně proto, že člověk se stal opravdu jen průchodícím
domem božích sil.
Většinou však k tak dokonalému spojení s Bohem
nedochází, opět vlivem člověka, ne nějakou zmenšenou milostí
boží, pak člověk musí mnoho přidávat ze svých duševních sil a
vyčerpává se.
Síla a úroveň tohoto spojení rapidně klesá, bere-li člověk
ohled na svou vůli a na sebe vůbec, čili není-li přitom mrtev.
Takovým dokonale mrtvým člověkem byla v posledních
létech svého života svatá Terezie z Avily. Šla jako nic podle
požadavku mistra Eckeharta, jehož učení neznala.
Při té příležitosti je třeba ukázat na rozdíl mezi vzletem
ducha a odevzdáním ducha, jaké nám předvedl jako vzor Ježíš na
kříži. Vzlet ducha ještě nepřináší umrtvení toho, co sloužilo jen pro
tento svět, kdežto smrt na kříži znamená úplnou mystickou smrt.
Člověk se stává tím žádoucím ničím, o kterém píše mistr
Eckehart, a nic jiného nevede k trvalému spojení s Bohem na nejvyšší možné úrovni.

Teď ještě na okamžik tento výklad neopustím, neboť se mi
nabízí snadné vysvětlení oněch křížů, které domněle sesílá Bůh
na člověka v těch mezidobách nocí. Kromě toho, co bylo o tom
řečeno, že si člověk vybírá výsledky svých vzestupů a odívá se
jimi, místo aby je odevzdával Bohu, je třeba se zmínit o dalších
důvodech křížů, které vyplývají z rozdílu toho, čím si člověk
vyslouží vzlet ducha a čím trvalé spojení s Bohem. Slovo "vyslouží
si" berte ve smyslu "připraví se na ..." Ke vzletu ducha může dojít
proto, že se člověk jednostranně dobře připravil. V mystice to byla
citová příprava, u nemystika příprava vědecká, umělecká atd.
Přitom však člověk svými city nebo celobytostními zájmy jen
překryl své nedostatky, svého vlastníka - já, ale nezbavil se tím
sama sebe. Zdánlivé umrtvení bylo dosaženo jen nějakou
výlučnou, vrcholnou zaujatostí pro něco, čemu dával přednost
před vším ostatním. Jakmile však toto něco bylo dosaženo, třeba
nečekaným způsobem, jako na příklad vzletem ducha, už se
hlásilo já o svůj podíl, chopilo se všech výdobytků, pocházejících
ze stavu určitého poznání. Účinky stavu poznání, které se
projevují na příklad při vzletu ducha, sice se nedají "spotřebovat",
protože to podstatné ze stavu poznání při vzletu ducha si nelze
přivlastnit, ale dají se s velkým zaujetím využívat některé následky
tohoto poznání, které přešly do rozumové a smyslové oblasti, a
tím se stane, že ze vzletu zbude něco jako dokonale oškubaný
pták, který nemůže vzlétnout tak dlouho, dokud mu nenaroste
nové peří, pokud mu vůbec naroste. Jsou známí mystici, kteří
během celého svého života zažili jen jednu nebo dvě až tři extaze,
a po nich nenásledovalo trvalé spojení s Bohem. Takový případ
popisuje románově Scott ve spisu Světec. Z nemožnosti vzlétnout
natrvalo pochází to nejhorší a nejtěžší utrpení. Člověk se chybně
ptá: "Proč mně Bůh odmítá udělit další milost?" místo aby se ptal?
"K čemu mně měl ten vzlet sloužit a k čemu nikoliv?
Nezná-li někdo správnou metodu modlitby, odpovídající
příslušnému stupni duchovního vývoje, ani správnou metodu
činnosti, ale přesto splňuje podmínky vzletu ducha, nesplňuje
však podmínky trvalého spojení s Bohem, je-li nad to sveřepý,
prochází od chvíle první extaze neustálými zkouškami, které jsou
způsobovány jen jím a potřebou automatismu (2), který není
správně "živen", a jen postupně narůstá jeho poznání každou
další extazí, tj. též přibývá síly a schopnosti dokonaleji ztratit sama
sebe. A tak po mnoha svízelích dojde někdy k trvalému spojení s
Bohem. Zkoušky jsou tedy hlavně způsobovány tím, že žíznivý
automatismus (2) sebere všechnu sílu, kterou člověk chtěl
uplatnit jinde a potom ...

Je třeba říci aspoň něco o tom, čím se podstatně liší svým
působením automatismus (2) od působení automatismu (1). Má-li
automatismus (1) působit navenek, musí k tomu použít hmotných i
duševních sil, které souvisejí s jeho rozumovou, smyslovou,
případně citovou složkou - smysly, rozum, fyzické síly jsou jeho
nezbytnými pomocníky, sluhy ve všem - a tak svou činností
ovlivňují běh událostí. Automatismus (2) však stojí na hranici
věčnosti, v pozitivním případě přesahuje odtamtud jak do věčného
života, tak do pomíjejícího života. Nemá tedy individuální osobní
povahu jako automatismus (1), a také nemá lidskou individualitu.
Tělesností je však omezen stejným způsobem jako automatismus
(1). Člověk mu nemůže zabránit, by působil přes hranice
osobnosti, která je jeho nositelem. Automatismus (2), podle míry
svého oživení slabě nebo silněji ovlivňuje okolí, ve kterém nositel
žije. Kdybyste se například setkali s takovým člověkem s živým
automatismem (2), zjistili byste, že všechny vaše problémy v jeho
přítomnosti mizí, všechny otázky, které jste měli připraveny, jsou
beze slov zodpovězeny. Ale běda, odejdete-li od tohoto živého
zdroje, vaše problémy znovu nastupují. To byla jen malá ukázka
toho, jak přechodně oživuje automatismus (2) tentýž
automatismus u jiného člověka. On však ovlivňuje lidi i jinak,
takže, když jsme mluvili o vedení událostmi, můžeme si už říci
něco navíc, že člověk pomocí automatismu (2) - aniž chce - a to
je důležitá okolnost, nemá-li se cesta k Bohu zvrhnout v pouhou
magii, ovlivňuje jednání lidí kolem sebe a s jejich jednáním celé
události a jejich běh.
Tomu, co se pak děje, nelze přesto rozumět, tak lehce, jak
by z mého výkladu vyplývalo. Ani není třeba, aby se napřed
vědělo, co se stane. Stačí porozumět tomu, co se děje, a vyvodit z
toho důsledky. Stačí například vědět, že utrpení, která, jak se zdá,
na nás někdo sesílá, nebo kterými je někdo jiný vinen než my,
jsou všechna zaviněna námi, neučinil bych velkou chybu, kdybych
řekl, že beze zbytku všechna. Tak například takovou dalekosáhlou
událost v mém životě, jako bylo mé zatčení gestapem, uvěznění v
koncentračním táboře, tamní podpis falšovaného protokolu, že
jsem byl odsouzen před řádným soudem k doživotnímu žaláři za
velezradu a špionáž, kterou jsem nikdy neprováděl, podpis
soudního líčení, u kterého jsem nikdy nebyl atd., to všechno
přesto byla má vina, kterou nelze hledat v zevním světě mimo
mně, nýbrž ve mně. Dnes bych řekl, že všechno, co se tehdy se
mnou dělo, a dále ono náhlé osvobození od utrpení uprostřed
všeobecného utrpení všech, se kterými jsem i nadále setrvával v
koncentračním táboře, a posléze náhlé propuštění z tábora ve
chvíli, kdy jsem splnil určitý úkol, o kterém jsem věděl, že ho tam

mám splnit, to všechno byl ukázkový řetěz událostí, o kterém by
se nejen dalo říci, že to byla spolupráce s Bohem, ale i škola, do
které můj automatismus (2) vstoupil a já ovšem s ním. V
koncentračním táboře jsem se přesvědčil, že vlivem oživeného
automatismu (2) jsem se podobal rozevřenému květu, k němuž
zdaleka přilétají včely, aby z něho sály med. Odvykl jsem se starat
o to, odkud přilétají a jak přesně vědí, že tu květ je. Dochází ke
zvláštním setkáním, která jsou na vteřinu načasována i přes
hranice měst a států, i přes hranice úrovně, na které žijeme. Na
všechna ta setkání bych mohl denně ukazovat, kdyby bylo účelné
někomu o nich vyprávět. Takovou moc má oživený automatismus
(2). Jako automatismus (1) nás udržuje ve styku s touto úrovní, na
které žijeme, tak automatismus (2) nás uvádí do styku se všemi
úrovněmi, na kterých jednou budeme žít, a zavádí nás za všechny
úrovně do bezčasovosti, neboť tento zprostředkovaný styk je
nezbytnou součástí života automatismu (2). Jako člověk nemůže
žít bez vody a bez jídla, vzduchu a životního prostředí, jako se
nemůže neustále vznášet nad zemí a pozbýt s ní styk, tak také
automatismus (2) bez uvedeného styku nemůže zůstat naživu.
Kdo by se teď ptal, jaká je pak úloha boží, kam se z celého
toho systému Bůh vytratil, tomu bych prozradil, že jen četl, co
jsem napsal, a nic z toho nezažil. Kdo zažil, ten ví, že všechno, co
se dá nazvat děním, stykem s někým, něčím, má svůj zdroj v Bohu, ale jinakým způsobem než jak bychom lidsky předpokládali.
Bůh nepotřebuje přemýšlet, mávat rukama, kynout, trestat,
odcházet, přicházet, protože jest, protože miluje, protože ví. Z
tohoto zdroje všechno zároveň vyvěrá, zároveň do něho vchází,
zároveň je z něho osvěcováno do míry, jak naše lidství toto vše
unese, jak tomu všemu náleží. Kdyby někdo do této harmonie bytí
a nebytí, dění a nedění, poznávání a nepoznávání atd. nahlédl
naplno, nemohl by více stát mimo Boha.
V této fázi citovaného překladu tradičního pojetí mystiky
jsme už dospěli tak daleko, že jsme si udělali správný dojem o
nesmírné obtížnosti celé cesty k Bohu, jak nám ji tradice líčí.
Nerad bych, aby někdo z tohoto dojmu zmalomyslněl.
Nezapomeňme, že křesťanská tradice věděla velmi málo o
automatismu (1), protože věda jí nedokázala napovědět, sama
nevědouc. Pochopitelně o automatismu (2) nevěděla vůbec nic.
Celou jeho činnost přičítala záhadné a nevyzpytatelné boží milosti.
Dnes už víme, že člověk je branou, do které vchází vesmír a
zároveň branou, ze které vesmír může vyjít do nestvořeného, a
zatím není nic známo o nějaké jiné podobné bráně s
dvoustrannou funkcí. Víme, že není marné a zbytečné, že se

člověk naplňuje světlem, ve kterém žije, už proto ne, že z toho,
čím se naplnil, může dávat. To je úplně nové pochopení cesty k
Bohu, ostatně do všech podrobností ukázané Ježíšem. Jako
kdyby byl nežil třicet let v poddanství svému okolí, jako kdyby byl
nerozvinul potom svůj život do "zázračného působení", jako kdyby
byl od toho všeho beze zbytku neodstoupil. Z toho přece vyplývá:
neumenšovat předčasně člověka, nechat ho rozvinout. Rozvinutý
člověk skýtá jedinou naději, že bude mít dost sil k tomu, aby vzlétl
k Bohu, a ne jen výjimečně, jako středověcí mystici.
Zamysleme se nad Ježíšovým výrokem! "Kdo nemá, tomu i
to, co má, bude vzato. Kdo má, tomu bude přidáno."
My jsme si tento výrok kdysi vysvětlili na určité úrovni, na
jiné, než na jaké jsme schopni mu porozumět nyní. Řekli jsme si
tehdy: Kdo nemá nic z vyššího života, tomu bude vzato i to, co
zde na zemi posbíral z pozemského života, především ztratí i to
nejcennější - vědomí života. Naproti tomu, kdo se rozhodne stát
se učedníkem Ježíšovým, jeho mocí nabude něco, co není pouze
lidské - vyšší život, o němž se Ježíš vyjádřil, že představuje
povstání ze smrti. Hospodaří-li se s tímto životem pro Hospodáře
a ne pro sebe, aspoň od určité fáze vývoje, vědomí života se
neztratí, bude k němu naopak ještě přidáno vědomí věčného
života.
Roub života věčného se ujme jen tehdy, když život časný
vejde do života věčného tak, jako je tomu u stromu - starý vroste
do nového. Lidský prvek se nesmí podceňovat. Jaká je
pravděpodobnost, že božský roub se ujme na nevyvinutém
chabém lidském podloží? Tradice měřila kvalitu podloží jen
ctnostmi, všechno ostatní zanedbávala. A tak se stávalo téměř
pravidlem, že lidské neuneslo božské, že se pod ním zlomilo. Proč
zemřela mladičká blahoslavená Imelda Lambertini roku 1333 v
Miláně po přijetí těla Páně? Církev tehdy ještě věděla, že děti
nesmějí přijímat tělo Páně a zakazovala něco takového. Nevěděla
však ani tehdy, že tíha duchovního břemene může zlomit i
dospělého člověka, ačkoliv toho byla neustále svědkem. Víme
přece, že napřed musí člověk vzít své břemeno, svůj kříž, než
může převzít sladké jho Ježíšovo. Bylo téměř pravidlem, že lidé
padali pod vlastním křížem. Tohle nesmíme dopustit. Zatím na
tom nejsme lépe než středověk. Lidé ve 20. století padají pod
vlastním břemenem ještě dříve než vykročili vědomě na cestu k
Bohu. Mám na mysli těch osm miliónů mrtvých lidí v první světové
válce a těch dalších přes 50 miliónů mrtvých ve druhé světové
válce, ale jsem si vědom ještě něčeho horšího, že méně očividně
padají lidé pořád a těch je mnohem více, než kolik jich padlo ve

válkách. Jsou to všichni lidé, kteří umírají s dojmem, že jejich život
definitivně končí. A těch je! Jaká chyba se tu děje! Nikdo těm
lidem neřekl, že automatismus (1), s jehož pomocí se drželi zde
na světě, je podloží automatismu (2), který z nevědomosti
neprobudili k životu. Dříve vina za to padala na hlavu náboženství,
protože lidem předkládalo příliš mlhavá a čím dále mlhavější
vysvětlení. Nezřetelnost výkladu byla způsobena tím, že vykladači
nevcházeli, chyběla jim zkušenost, o které pak mluvili jen jako o
ideálu nadnesenými slovy. Dnes padá vina na všechna odvětví
vědy, že se shlédla v horizontálním rozšiřování obzorů. Nebýt
umění, nikdo už by nevzlétl. Nejtrapnějším nedorozuměním jsou
lety do vesmíru, protože nepředstavují nic z toho, co se jim
podkládá. Je to pohyb na jedné a téže úrovni, je to pohyb v kleci.
Vězeňská cela se jen rozšiřuje a hrozí nebezpečí, že přestane být
považována za vězení, protože jeho stěny se stanou
nedohlednými. Vidíme-li dnes astronomickými přístroji nesmírně
vzdálenou minulost vesmíru a zároveň můžeme předvídat stejně
vzdálenou budoucnost, zůstáváme stále v zajetí času, jen se bavíme hloubkou dálek na téže úrovni, kterou nikdy nepřekročujeme.
Vědci dnes také nemají, a také jim budou ty dálky vzaty, které
mají.)
§ IV. Přetvořující spojení, čili mystická svatba
1469. Po tolika očistách duše dochází k tomuto tichému a
trvalému spojení, které se nazývá přetvořující spojení a které se
zdá být posledním cílem mystického spojení, bezprostřední
přípravou na blažené zření.
Vysvětlíme: 1. jeho povahu, 2. jeho účinky.
I. Povaha přetvořujícího spojení
Uvádíme: 1. jeho hlavní znaky, 2. popis, který pochází od svaté
Terezie.
1470. 1. Jeho hlavní znaky jsou důvěrnost, vyrovnaný klid (z
francouzského sérénité, poznámka překladatelova), nezrušitelnost.
A. Důvěrnost. Protože toto spojení je užší než ostatní, nazýváme
je duchovním manželstvím, mezi manžely už není tajemství: je
to sloučení dvou cest v jedinou. Takové spojení existuje mezi duší
a Bohem, svatá Terezie je vysvětluje přirovnáním (Hrad, 7.
komnata, kap. II.): "Řeklo by se, že nebeská voda padá do řeky...
a tak se s ní spojuje, že se už nedá od ní ani rozdělit, ani se nedá
rozlišit, co je voda z řeky a co je voda z nebe.

(Pozn.: Všechno se v člověku vyvíjí, což je vysvětlení, které
má na zřeteli zevní projev, ale nikoliv vnitřní příčiny. Do roku 1939
včetně jsem mohl jasně rozeznávat, co ke mně přichází od Boha,
a co je lidské, neboť, jakmile do mého vědomí vstupovalo něco
božského, vždycky to bylo doprovázeno zrakovým efektem
záblesku velmi krátkého, ale velmi silného. Byla to doba, kdy bylo
pro mně užitečné, abych se naučil jasně rozeznávat přechody z
úrovně na úroveň, přechod přes úroveň, na které jinak žijeme. Po
té stránce je správné rozeznávat, co je lidské a co božské. Člověk
se naučí spojovat se s Bohem nejen nějakými extazemi, ale učí se
spojovat s ním daleko přirozeněji a samovolněji, ba řekl bych
naprosto nechtěně, ale aspoň pro samotného jedince naprosto
zřetelně, stále lehčeji, a z té strany, ze které poprvé k němu vešel,
než se naučí vcházet odjinud. Pak totiž v duchovním manželství
nebude pro něho uzavřen přístup odkudkoliv, až nakonec vejde
definitivně a nebude muset vůbec vcházet.)
B. Vyrovnaný klid: V tomto stavu už není extazí ani vytržení, nebo jsou aspoň méně silné, s tím téměř úplně zmizely slabosti
mdloby a vyklidily místo pro tento pokojný a tichý stav duše, ve
kterém se nacházejí manželé, kteří jsou si jisti od té chvíle
vzájemnou láskou.
C. Nerozlučitelnost: Ostatní spojení byla jen přechodná, kdežto
toto má stálou povahu jako křesťanské manželství.
1471. Zdali tato nerozlučitelnost přináší s sebou též bezúhonnost?
Zde panuje rozdíl v názorech mezi sv. Janem z Kříže a sv. Terezií.
První se domnívá, že tehdy duše je utvrzena v milosti: "Podle
mého mínění, duše se nikdy nemůže dostat do tohoto stavu, neníli zároveň utvrzena v milosti... Nemá se co obávat ani pokušení,
ani nepokojů, ani žalu, a zapomíná na všechna svá přání a své
starosti." (Duchovní píseň, strofa XXII.)
Svatá Terezie je daleko takového přesvědčení: "Vždycky
když říkám, že duše se cítí být jistou, tomu se má rozumět tak, že
jen tak dlouho je jista, pokud ji boží Velebnost drží v ruce a pokud
ona ji neurazí. Vím aspoň, a nelze o tom pochybovat, že dotyčná
osoba, která dospěla do tohoto stavu a setrvávala v něm léta, necítí se být v bezpečí." (Hrad, 7. komnata, kap. II.) Zdá se nám, že
způsob mluvy svaté Terezie se více shoduje s výroky teologie,
která nás učí, že konečná milost vytrvalosti se nedá zasloužit, aby
si byl člověk jist svou spásou, bylo by tedy třeba zvláštního zjevení
nejen o stavu současné milosti, nýbrž také ještě o trvání tohoto
stavu až do smrti." (Někdy se duchovní svatba koná se zvláštními

obřady, s výměnou prstýnků, s andělskými zpěvy, po vzoru svaté
Terezie ponecháváme stranou tyto přídavky.)
(Pozn.: Vyrovnaný klid právě jako nerozlučitelnost jsou
příznaky už určité hloubky tohoto stavu. Svatá Terezie měla
zkušenost poněkud jinou než svatý Jan z Kříže proto, že byla
hodně činná, a všimla si, že přece jen takové druhy činnosti, při
nichž je nutno postavit se čelem k překážkám, které pocházejí ze
slepoty lidských nástrojů, mění hloubku tohoto stavu. Silně
pochybuji, že by bylo možno z něho úplně vypadnout, uvážíme-li
však, že jde o stav nesmírně jemný, o jemné přeplývání duše do
Boha, a z toho pak pocházející účinky klidu a jistoty, kterou zde
nazývají pocitem nerozlučitelnosti, možno říci, že stále mnoho
záleží na dobrovolné disciplině člověka. Neřeší-li člověk pro své
založení a pro naléhavost událostí některé situace s patřičným
vnitřním odstupem od zevní podoby věcí a událostí, nedostane se
mu vhledu za povrch, tj. za průběh událostí, a může ztratit
rovnováhu i jistotu. Nezapomínejme, že individualita zůstává
zachována a je jí stále zapotřebí. Musí se však stát poslušným
nástrojem v rukou božích, nesmí se snížit ke svévolným aktům.
Tohle zasluhuje vysvětlení. Co na této úrovni, nikoliv na nižší
úrovni, považuji za svévolný akt? Stav tohoto spojení vznikl, lépe
řečeno, dostal se do našeho vědomí, za podmínek odevzdání své
vůle ve všem, tedy například i vůle po životě odděleném od Boha,
i vůle po životě spojeném s Bohem. Z tohoto aktu, i když byl
způsobem tlakem tak zvaných zevních okolností, ve kterých se
člověk ocitl - což byl můj případ - vyplyne odezva, onen zvláštní
druh milosti boží, ono ustavičné spojení s Bohem, kterému mystici
říkají duchovní svatba. Je to síla odezvy boží na lidskou
odevzdanost. Tato síla přestává být citelnou - ne že by přestala
proto existovat - jestliže na příklad člověk je stržen událostmi a
okolnostmi k opačnému počínání než z jakého toto spojení
vzniklo, připojí-li se například k rozčilení jiných lidí, dá-li se unést
příliš živými událostmi. Zůstane pak na povrchu věcí a událostí,
jak tomu bylo před tímto spojením, avšak s tím rozdílem, že
nabude dříve nebo později jistotu, že je jeho jednání chybné. Tato
schopnost rozlišovací, které není schopen člověk s Bohem
nespojený, je alternativou milosti boží, když první a základní její
podoba se neuplatní. V takovém případě začnu s rozvíjející se
situací jednat jako se hrou hranou s naprostou vážností a
opravdovostí, nezačnu ji proto před očima ostatních spoluhráčů
zlehčovat, už proto ne, že oni nevědí, že hrají, já ale začnu
uvědoměle hrát, tím přestanu být dobrým hráčem a ze hry jsem
vyloučen bez svého dalšího přičinění a bez přičinění spoluherců.
V té chvíli jsem totiž nabyl sílu k tomu, abych s celou hrou vešel

do zdroje, ze kterého všichni nevědomě berou sílu, aby pomocí ní
hráli. Jestliže to činím s patřičnou důsledností, vymaním z
nežádoucí hry i ostatní spoluherce, a všechno se dokonce může
zhmotnit do konkrétního východiska ze situace, která původně
třeba vypadala bezvýchodně. Člověk by přitom měl dojít dvojího:
aby se lidé necítili být zavázáni, že zasáhl, a aby uměl i vnitřně
odmítnout stav sebeuspokojení nad řešením, neboť je oprávněn
jen ke vděčnosti za milost. Z toho je patrno, že rozlišovací
schopnost se nedostaví, neodhodlá-li se člověk k opakovanému
aktu odevzdanosti, přičemž nutno říci, že stav trvalého spojení, o
němž je řeč, je možný jen proto, že určitá míra síly k odevzdanosti
za tohoto stavu ustavičně prýští z Boha do člověka, a
nezastavuje-li ji člověk záměrně, prýští samovolně, bez lidského
chtění, ba, lidská touha po ní by byla jedním z nejmocnějších
prostředků, jimiž by se dala oslabit až do necitelnosti.)
1472. 2. Popis tohoto stavu, pocházející od svaté Terezie, obsahuje dvě zjevení, jedno Pána našeho a druhé svaté Trojice.
A. Je to Ježíš, který uvádí duši do tohoto posledního příbytku
dvojím viděním představivým a intelektuálním.
a) V představivém vidění, které se stalo po svatém přijímání, zjevil
se světici (Hrad, 7. komnata, kap. II.) "v nádheře, kráse a v
podivuhodné vznešenosti, takový, jaký byl po svém vzkříšení".
"Řekl jí, že je čas, aby ze svého zájmu o něj učinila jeho
zájem, a aby pečlivě dbala toho, čeho se to týká..." "Od této chvíle
budeš pečovat o mou čest, ne jen proto, že jsem tvým Stvořitelem,
tvým Králem a tvým Bohem, ale také proto, že jsi mou opravdovou
chotí. Má čest je tvou ctí a tvá čest je mou." (Relation XXV,
svazek II jejích Děl, str. 246.)
b) Následuje vidění intelektuální: "Co tehdy Bůh sděluje duši, je
tak velké tajemství, přízeň tak vznešená, a zaplavuje duši tak
vznešenou blažeností, že nevím, k čemu bych to přirovnala.
Řeknu je, že v tom okamžiku jí ráčí projevit nebeskou blaženost
způsobem, jehož vznešenost převyšuje skvělost všech vidění a
všech duchovních dober. Vše, co se o tom dá říci, je, že duše,
nebo spíše duch duše, se stává, pokud o tom můžeme nějak
soudit, totožným s Bohem." (Hrad, ibidem.)
1473. B. Vidění svaté Trojice. Jakmile je duše uvedena do tohoto
příbytku, tři osoby nejsvětější Trojice se jí objevují jistou
představou pravdy a uprostřed vzplanutí, podobného zářícímu
mraku, který pochází rovnou z jejího ducha. Tři božské Osoby se
jeví rozlišené a v podivuhodném pojetí, které je jí sdělováno, duše

poznává s absolutní jistotou, že všechny tři jsou téže podstaty,
téže moci, téhož vědění a jediným Bohem.
"A tak, co věříme vírou, duše, dá-li se tak říci, vnímá viděním. A přece nevidíme nic, ani tělesnýma, ani duševníma
očima, protože zde jde jen o představivou vizi. Tehdy všechny tři
osoby se sdělují duši, mluví k ní a odhalují jí onu pasáž evangelia,
v níž Pán oznamuje, že přijde s Otcem a s Duchem svatým, aby
přebýval v duši, která jej miluje a ctí jeho příkazy. Ó, Bože! Jaký
rozdíl je v tom, slyší-li se tato slova, nebo se jím dokonce věří, a
tím, že se pochopí způsobem, který jsem popsala, do jaké míry
jsou pravdivá. (Všimněme si dobře tohoto výrazu, jímž se velmi liší
prostý akt víry od poznání a přesvědčení, které poskytuje
nazírání.) Úžas této duše roste den ze dne, protože jí připadá, že
tři božské osoby ji nikdy neopouštějí, jasně vidí způsobem již
zmíněným, že přebývají v jejím nitru. Děje se to v nejhlubší její
části, v níž pociťuje božské společenství, a jako ve velmi hluboké
propasti, kterou neumí definovat z nedostatku vědění." (Hrad, 6.
komnata, kap. 1)
(Pozn." Nerad bych v očích dnešního čtenáře zlehčil váhu
pravdy, kterou tu předkládá svatá Terezie ve svých viděních
Ježíše a Nejsvětější Trojice, a proto si napřed všimnu formy, do
které se tehdy u ní oděla pravda, obsažená v obou viděních.
V prvním vidění spatřila svatá Terezie Pána Ježíše Krista v
oslaveném těle, tak jak se zjevil deseti učedníkům po svém
vzkříšení, a pak znovu jedenáctému, svatému Tomášovi. Víme,
jakou tíhu sňal tehdy s beder učedníků tímto tělesným projevem a
jakou pravdu jim sdělil: "Pokoj svůj dávám vám". Obojího
potřebovala svatá Terezie stejnou měrou jako učedníci Páně. Do
té doby tělesnost učedníků je oddělovala od vznešeného stavu
Mistrova. Ona šla opravdu, jako kdysi učedníci, za tělesným
Ježíšem, ne za nějakým pomyslným duchem. Pro svatou Terezii
Ježíš nezemřel, nýbrž v těle vstoupil na nebesa a mohl kdykoliv
sestoupit ke komukoliv v téže podobě, v jaké odešel. Toto nebylo
první zpodobnění víry, které svatá Terezie zažila. Ve
Svéživotopise a jinde vypráví o jiných zjeveních.
Přibližme si její zkušenosti k našim malým, abychom jim
lépe rozuměli.
Zjevení ve snu mají vždycky menší realizační sílu, přesto
však ani tu nelze podceňovat. Příklad. Roku 1930 jsem trpěl
velkými bolestmi v těle, zvláště v pravém boku. Lékaři si s tím
nevěděli rady. Jednou v noci ve snu se mi zjevil Ježíš ve velkém
světle a slávě na scéně divadla, v němž jsem byl divákem. Ukázal

na mně a pravil mi, že o vánocích zemřu. Protože se bolesti
stupňovaly a lékaři byli bezradní, měl jsem za to, že fyzicky umřu
a učinil jsem patřičné přípravy, jako bych se měl s tímto světem
rozloučit. Je zajímavé, že v Ježíšově oznámení byla obsažena síla
k mystické smrti, a já jsem tomu vůbec nerozuměl. Samozřejmě
smrt proběhla do té míry, jak to bylo pro mně únosné. Nebylo
bezúčelné, že jsem se připravoval k fyzické smrti, protože jsem
tím odstranil aspoň částečně překážku tělesné připoutanosti. Po
vánocích potom bolesti náhle přestaly, i když se objevovaly
později znovu. Důležité však bylo, že jsem poprvé nabyl jistotu, že
zemřu, i když mylnou v tom smyslu, že jsem očekával fyzickou
smrt, a při pozdějších obnovách těch bolestí jsem nabýval jistotu
už kvalifikovanou, že je na cestě další fáze mystické smrti, a v této
jistotě jsem nebyl nikdy zklamán. Obdobným způsobem jsem byl
informován o tom, jak se mám postavit k různým událostem kolem
sebe a co z nich vyvodit.
Důležité je, abychom poskytli svému duchovnímu vedení
možnost, aby se vymanilo ze svého živoření ve snu a vstoupilo do
našeho bdělého stavu. Tuto možnost máme ve svých rukách.
Víte, že ve snu útlumem naší vůle se uměle dostáváme do určité
větší míry odpoutanosti, kterou nemáme v bdělém stavu. Mluvím
ovšem jen o určitém typu snů, které bychom mohli nazvat
mystickými. Přistoupíme-li však i mimo sen aspoň k takové míře
vzdání se vlastní vůle, jakou vykazujeme ve snu, ovšem
odhodláme-li se ke vzdání záměrnému, nikoliv vynucenému
stavem spánku, přejde vedení do bdělého stavu a stupňuje se v
něm mírou ztráty sama sebe. Zde by mohlo dojít k neporozumění
u lidí, kteří nemají zkušenost, se sebeumrtvováním, a buď je
přehánějí, a pak jsou ve světě nemožní, nebo je podceňují, a pak
duchovní vedení odkazují k tomu, aby stále jen živořilo na pokraji
našeho života ve snu. Vůle se máme vzdávat jen tam, kde se nám
jasně nabízí duchovní vedení, kde ono lidskou vůli nabízí
zastoupit, a v takovém případě bez ohledu na své starosti, osobní
vůli a nejistoty, máme jít za "hlasem" svého vedení. Jen postupně
se naučíme je rozeznávat od klamných předtuch. Podívejte se,
zařídil jsem se podle snového vzkazu, a proto snové vedení přešlo
do vedení v bdělém stavu a vedení sny se postupně ztrácelo.
Kdybych byl neuskutečnil, čemu jsem rozuměl, že mám učinit,
bylo by vedení i nadále živořilo ve snu. Mockrát by se například
opakovaly symbolické snové připomínky o smrti, ale duchovní
smrt by nenastala, nevyvodil-li bych z těchto připomínek důsledky
v bdělém stavu.

Vcelku lze říci, že jde-li člověk za Bohem, Bůh jde mu vstříc
také tím, že si propůjčuje lidskou podobu, a to platí v tom
nejširším slova smyslu. Mám na mysli žebráka, se kterým se svatý
Martin podělil o svůj plášť. Ovšem toto osobní vedení, jak jsme si
už řekli, jednou končí. Představuje jakousi přechodnou fázi
spojení.
Přejděme k obsahu Tereziných zjevení. Svatá Terezie nám
prozrazuje, že kromě boží funkce stvořitelské, existuje funkce
spasitelská - Ježíš, a funkce osvětná - Duch svatý. To je zjištění
stejně důležité, jakože všechny tři "osoby" boží působí současně.
Samozřejmě není rozhodující, zda si je toho člověk vědom, či
nikoliv, toto trojí působení tu je vždycky. Proto není možné
rozumově pochopit, jak je to možné: Bůh Otec pouští syna z
domova a obdarovává ho svým podílem - toho jediného jsme
svědky, i když si své postavení ve světě vysvětlujeme jinak - Bůh
Syn zároveň táhne člověka do Otcova domu - čehož si nejsme
vědomi, ale dá se toto tažení v životě každého člověka
vystopovat, Duch Svatý osvěcuje cestu člověka, ať kráčí z domu
nebo do domu Otcova, aspoň světlem rozumu - což je záležitostí
genetickou a na duchovní cestě záležitostí oživení automatismu
(2) atd.
Doba, ve které měla svatá Terezie tato zjevení, si cenila
především formu a způsob, jakými zjevení probíhala, kdežto my
dnes obojí považujeme za dobový oděv pravdy, nutný k tomu, aby
tehdejší lidé neodsoudili obsah zjevení. My si budeme všímat
především obsahu, který zůstane platný i přes hranice doby,
náboženství a stav lidského poznání.
Především je podivuhodné, co všechno svatá Terezie z
onoho zjevení pochopila rozumem, když víme, že podobná zjevení
u jiných lidí vzbudila jen úžas, a to tak velký, že když byli
dotazováni o obsahu, tvrdili, že všechno co zažili, je nevyslovitelné
a tajemné.
Víte dobře, že i vám se kolikrát ve snu zdá, jak něco
důležitého čtete, co jste dosud neznali a rádi byste si
zapamatovali, ale marně se snažíte vzpomenout si na obsah.
Zbylo vám jen určité povznesení, které časem vyprchá. Zjevení
probíhají tedy i na nižších úrovních vědomí, třeba ve snu, ale pak
velmi záleží na tom, jak vědomě člověk dokáže snít. Obvykle
všechno, co je nad úrovní jeho vědomí "zapomene", ve
skutečnosti neunese. Vždyť neúnosnými ideemi jsme ustavičně
bombardováni, a jsme tak tupí, že je ani nevnímáme, neboť jsou
za hranicemi vnímatelné škály. Konečně obdobně je tomu se
zvukovými nebo barevnými vlnami. Jistě, že bez pomoci aparátu

neslyšíme to množství zvuků, nevidíme a necítíme to množství
barev, které šíří různé vysílače, a nejen ty uměle vytvořené
člověkem, jako jsou radiotelevizní vysílačky, nýbrž i signály
nerostů, rostlin, zvířat a lidí, záření z vesmíru, záření krve a
všelijakých míz. Naše tupost je jedinečnou ochranou našeho
života na této planetě. "Dovolený" rozsah vnímatelnosti záření
naproti tomu umožňuje při nejmenším existenci vyšších forem
života, kterým říkáme životy zvířecí a lidské. Sameček pociťuje
záření samičky a nedokáže mu odolat. Samička pociťuje záření
samečka trochu jiným způsobem, trpněji, a proto mívá ve zvyku
se bránit aktivitě samečka. A tak jsme svědky toho, že všechno
má své meze, ze kterých se obvykle nic nevymkne, a stane-li se
přece jen něco takového, má to nedozírné následky, nebo aspoň
zrušení příčin těchto výstřelků z normy. Zjevení, která měla svatá
Terezie, svým převodem do tvaru, byla jím vydatně obsahově
omezena. Dvě uvedená zjevení předvedla svaté Terezii lidské
meze stavu nebe, a tím nám poskytla neocenitelné služby, kterých
se dá použít například při rozlišení stavů rajských od stavů
nebeských a vůbec při orientaci na vyšších úrovních vědomí.
Tentokrát si vysvětlíme tato zjevení podrobněji. Ježíš uvádí
duši do tohoto stavu posledního příbytku, tj. Spasitel dovádí duši k
osobní spáse. Zde se odpovídá jen na otázku, co bylo třeba z
lidské strany pro tuto spásu učinit, aby Ježíš mohl duši uvést do
posledního příbytku. Svatá Terezie o tom ze skromnosti mlčí, ale
my z jejího Svéživotopisu - uváděného v citátech jako Vie - víme,
že musela splnit nejen 1. podmínky pro vzlet duše, ale i 2.
podmínky pro trvalý pobyt v nejvyšším příbytku. Víme už, že
plněním prvních podmínek se dospěje až k výlučné zaujatosti pro
věčný cíl, že však se tam nelze udržet, protože přitom člověk stále
ještě v mnohém patří sobě, i svou touhou po věčném životě,
protože si ho přeje dosáhnout pro sebe. Druhou kategorií
podmínek, které nutno splnit pro trvalý pobyt v nejvyšším příbytku,
je opuštění sebe ve všem, v čem člověk sebe poznává jako sebe.
Ve svém já však sebe nepoznává, protože je téměř nemožné
nastavit sám sobě v tomto smyslu zrcadlo, zvláště když lidské já
se mezitím stalo služebníkem Hospodářovým, poznalo v něm
svého udržovatele a živitele. tu přichází ze strany Ježíšovy celá
řada poučení. Pán žádá svatou Terezii, aby ze svého zájmu o něj
učinila jeho zájem.
Říkal jsem vám už, že jakmile jsem začal mít zájem o Boha,
který jsem nikdy před tím neměl, který jsem u normálního člověka
nepředpokládal - kněze jsem na příklad podezříval, že svou víru
předstírají z profesionálních důvodů, aby neztratili chleba -

nepostřehl jsem, že přece to nemohl být zájem můj o Boha, kde
se najednou vzal, zapomněl jsem, že mi byl nějak darován,
předán, že není můj. Pro tento velký omyl nebo velkou sebelásku
převlečenou do nepoznatelného roucha nejvyšší ctnosti, mnohé
se mi nevedlo, a především se mi nemohlo povést trvale přebývat
v Bohu. Této velké chyby jsem se dopouštěl celých devět let, a
jen proto jsem vídal světlo, které trvalo jen ve svých účincích.
Teprve v koncentračním táboře jsem dospěl k vědomí, že má
láska je boží láskou, a pokud je to láska má, mohu ji za chvíli
ztratit, kdežto boží láska trvá za všech okolností, i když mi
všechno svědčí o opaku. Dnes mám za to, že lásku k Bohu,
kterou člověk získal od Boha a přivlastnil si ji, ztrácí, nebo v ní
ochabuje jen proto, aby se konečně přesvědčil, že s ní nemůže
disponovat jako se svou. Cítil se být nepatřičným způsobem
nezávislým na Bohu.
Tato nepatřičná nezávislost, lépe tento nepatřičný pocit
nezávislosti na Bohu, vede a vedl už v mnohých případech při
nejmenším k pýše, že se člověk stal svatým, a při nejhorším ke
zbožštění sama sebe, jako na příklad u Abdružina, Báhaulláha a
jiných. Ví-li však člověk, že jeho zájem je zájem boží o člověka a
vyvodí-li z toho všechny důsledky, "dbá-li pečlivě toho, čeho se to
týká", dostane se do správného stavu závislosti na Bohu, který
podmiňuje nejvyšší možnou míru lidské svobody a výkonnosti.
Nejskvělejším příkladem toho byl Ježíš, který neměl nic svého, i
učedníci mu byli svěřeni od Boha Otce, i vlastní lidský život, a
proto jej mohl obětovat na kříži. Víte též, že Ježíš pečoval o čest
Otcovu a ne o svou. K témuž dal sílu svaté Terezii. Domyslete
laskavě z jeho činů, co s tím všechno souviselo. Obdobně jako On
byl Synem božím, svatá Terezie byla chotí Kristovou, a byla-li
věrná, nezavdávala příčin k tomu, aby byla opuštěna, tedy ke
krizím - dochází konečně k patřičnému ztotožnění duše s Bohem.
Svatá Terezie píše, že patřičné ztotožnění s Bohem přináší
nebeskou blaženost, o které nelze pochybovat odkud pochází,
kterou si už nelze přivlastnit. Podobně je tomu s poznáním, s
existencí a s láskou. Trvalé vědomé spojení s Bohem je zárukou
toho. Je zajímavé, že poslušnost svaté Terezie vůči tehdejšímu
nízkému stavu teologického poznání způsobila, že se u ní plně
rozvinula nebeská blaženost, kterou teologie schvalovala nebo
uznávala za možnou aspoň v předchuti věčné blaženosti, ale
nerozvinulo se u ní nebeské poznání, které teologie považovala za
opovážlivé. Stejně tak se může přihodit dnešnímu člověku, že
bude ovlivněn stavem vědy, které se budou zdát příliš odvážná
tvrzení vyplývající ze spojení s Bohem. Přiznávám se, že se
člověk v interpretaci nebeského stavu může dopustit vážných

chyb a nemůže zabránit mezerám ve výkladu, i když je vědomě
spojen s Bohem, protože slovy se dá vyjádřit vždycky jen malý
výsek z takto poznaného, a má-li se člověk vyjádřit obecněji a
šířeji, musí sáhnout k analogismům. Víme po jakých
podobenstvích sahal Ježíš. Nebyl by to činil, kdyby si nebyl
vědom toho, že lidská mluva je při nejlepším světelným mrakem,
položeným mezi sluncem a zemí. Poznání, které přichází člověku
od Boha není ovšem závislé na tom, zda je člověk vyjádří slovy,
spíše na tom, zda je člověk uskuteční činy. Jakmile se o svém
poznání vyjádří slovy, už by se tloukl do hlavy za to, jak malý
zbyteček se mu podařilo převést do lidské mluvy a jak málo světla
přinesl ostatním lidem. Člověk zůstává závislý na malosti člověka
a tím více si váží velikosti božího ducha. V duši mu zůstane
smutek nad tím, že všem lidem, kteří nevejdou do Boha, zůstane
tajemstvím téměř všechno, co u Boha člověk nalézá. Už také
nebude opovrhovat opačnými názory vědy, která bude vycházet z
jiné úrovně, nýbrž naopak bude obdivovat každého, kdo dovede
dobře hospodařit s málem. Toho mála je vždycky velká hromada,
takže kdo se do ní zahrabe, těžko se z ní vymaní.
V interpretaci vidění svaté Trojice je svatá Terezie ještě více
poplatna tehdejšímu stavu teologie než v předchozím vidění, a
proto by bylo dobře říci, co ona říci nemohla.
Rozdělíme-li působení jednoho a téhož Boha do tří "osob",
nepočínali jsme si lidsky chybně. Mohlo by se říci, že je to funkční
představa o Bohu, která se už nedá více zjednodušit, máme-li
vůbec dojít k nějakému rozumově únosnému pojetí Boha. Co
potom vykládá svatá Terezie o vstupu Svaté Trojice do ní s
odvoláním na pasáž evangelia, nedá se ani zdaleka vyjádřit slovy
tak dobře, jako vysvětlením účinků tohoto vstupu. Člověk na
úrovni duchovního rozvoje svaté Terezie si zřejmě začíná být
vědom všech tří "osob" současně působících v něm a kolem
něho, začíná být svědkem toho, jak Bůh tvoří - oněch šesti dnů
stvoření - jak Bůh vše zachovává - onoho sedmého dne
odpočinku - jak Bůh všechno vede ke spasení, k návratu do
Otcova domu až do fáze nejlepšího roucha a krásného prstenu, a
jak Bůh ukazuje cestu, po níž má člověk kráčet. Všechno probíhá
současně, a pak tedy slovo "probíhá" může jen velmi vzdáleně
vyjádřit to, čeho průřez bez pohybu vidí člověk. Představte si, že
bychom byli svědky např. zároveň toho, jak strom ze semene
vzrostl až do dospělého jedince s plody, všech těchto vývojových
fází najednou, dále zároveň všech vývojových sil, které přitom
působily, a konečně i všech příčin vzniku existence a zániku
stromu. Výslednicí tohoto zážitku by mohl být jedině ničím

nevyvratitelný dojem, že jsme přímo v dílně boží, kde nic
neprobíhá postupně, nýbrž všechno zároveň. Dělníka nelze vidět
ani při jeho tvůrčí práci, ani při odpočinku, ani při destrukci,
protože analytický pohled zde nemá místo a oprávnění. Kdyby
propukl, rázem by se ztratilo vstupování božích funkcí do dění,
člověk by se vrátil ke své dřívější nevědomosti nebo vědomé
neúčasti při tom, a v té by nebyl svědkem toho, že Bůh je jediný
činitel. To by opět mělo za následek, že by se vrátil dojem, že
všechno je spolu svázáno a všechno je na sobě závislé jen na
úrovni hmotné, nebo fyzikálně chemické nebo nanejvýš radiační.
Člověk by se zase stal vyděděncem, jakým je, není-li vědomě spojen s Bohem, a opět o něm platí slova prokletí, obsažená v Genezi: "V potu tváře budeš dobývat chléb svůj." Při čem ve vědomí
člověka není Bůh, při tom musí být člověk sám, nemá-li být bez
vědomí a má-li se něco dít, co člověka udržuje při životě a co
působí na jeho rozvoj. Člověk opět bude pociťovat, je-li při něčem
sám, tíhu každého svého kroku, námahu práce, námahu myšlení,
protože bude od Boha všechno jen brát, nepřímo, přídělově, přes
automatismus (1), přes svou chabou tělesnost, bude se pro tato
síta, skrz něž není vidět, cítit sám, říkám tedy nepřesně, že bude
ke všemu přistupovat sám, a jak mu budou svědčit jen jeho
smysly a jeho rozum, zdánlivě bez boží pomoci.
Začal jsem být toho svědkem v koncentračním táboře.
Všichni, kdo nebyli svědky boží trojjediné funkční moci boží,
dostávali rány, trpěli, padali a umírali. Kdyby však se stali
účastníky onoho syntetického svědectví, o němž byla vpředu řeč,
nebyli by mohli dostat ani ránu, protože by nebyli odděleně při
ráně, nýbrž i v tom, kdo ránu uděloval, i v tom, kdo k ráně sílu
poskytoval, i kdo sílu si bral k sobě. U Boha neprobíhá děj, i když
všechno, co odtamtud pochází, má už svůj průběh, jakmile to
odtamtud vyšlo. Kdo však vstoupil, je jedním svým "koncem" tam
v nedění, a druhým "koncem" zde v dění. Tato vědomá svázanost
s neděním pomocí automatismu (2) způsobuje jakousi indukční
vazbu s prostředím, ve kterém se něco děje, takže při nejmenším
onomu lidskému prvku, který je do této vazby zapojen, nehrozí ani
zvnějška jakýkoliv rušivý vliv, který by mohl zrušit toto spojení.
Člověk může mnohonásobně více provést, aniž by měl dojem, že
něco dělá, ve smyslu, že se něčím hmoždí, protože v něm
převládá vědomí zdroje jeho sil, schopností, vědění, lásky a
podobně. To měl na mysli svatý Pavel, když řekl: "Už ne já, ale živ
je ve mně Kristus." To je ona pravá "zmrtvenost" člověka, ona
pravá ztráta sama sebe.

Myslím, že po tomto výkladu se budete dívat na dále
uvedené, tradicí správně vysledované účinky trvalého spojení s
Bohem trochu jinak, než jak vám nabízí text.)
II. Účinky přetvořující spojení
1474. Spojení tak důvěrné a tak hluboké může mít za následek
jen neobyčejné účinky posvěcovací. Dají se shrnout do slov: Duše
je tak přetvořena, že zapomene na sebe, aby už nepomýšlela na
nic jiného než na Boha a na jeho slávu. Z toho pochází:
1. Svatá odevzdanost do rukou božích, takže je duše úplně
netečná ke všemu, co není Bůh, v extatickém spojení by si přála
smrt, aby se mohla spojit s Milovaným, nyní je lhostejná jak k
životu, tak ke smrti, jen aby Bůh byl oslaven. "Její jedinou starostí
je, aby se mu stále více líbila, aby měla příležitost a prostředky,
jimiž by mu dokazovala svou lásku. To je cíl vnitřní modlitby, a toto
duchovní manželství je určeno k tomu, aby neslo trvalé účinky."
(Hrad nitra)
1475. 2. Obrovské přání trpět, ale bez neklidu, v dokonalé shodě
s vůlí boží:
"Přeje-li si, aby trpěly, duše to schvalují, nepřeje-li si to, nermoutí
se z toho. Jsou-li vydány na pospas pronásledovatelům, mají z
toho nejživější vnitřní radost a zachovávají ještě hlubší mír než v
předešlých stavech. Nepociťují nejmenší náznak trpkosti proti těm,
kteří jim škodí nebo mají v úmyslu tak činit. Co pravím? Milují je
zvláštním citem." (Hrad nitra)
1476. 3. Nedostatek přání a vnitřních útrap: "Abychom řekli
všechno, netouží po útěchách. Touží jedině po tom, aby byly samy
nebo mohly pracovat na duchovním pokroku bližního. Nezakoušejí
ani suchosti, ani vnitřní útrapy, ale pořád se něžně zaměstnávají
Pánem Ježíšem, nechtěly by přestat jej chválit." (Hrad)
1477. 4. Konec vytržení. Dospěla-li duše jednou až sem, nemá již
vytržení, a má-li je, jsou velmi řídká, už to nejsou ona pozdvižení a
vzlety ducha, o kterých jsem už mluvila. Ostatně, to se jí téměř
nikdy nestává na veřejnosti, ačkoliv tomu dříve bylo běžně. (Hrad)
Je to tedy pokoj, dokonale vyrovnaný klid: "V tomto chrámu božím,
v tomto příbytku, který je její, sám Bůh a duše se ze sebe těší v
hlubokém tichu." (Hrad).
1478. 5. Horoucí touha, ale zvládnutá, posvěcovat duše.
Nestačí zůstávat v tomto sladkém odpočívání, je třeba jednat,
provádět skutky, trpět, stát se otrokem božím a bližního,
pokračovat ve zdokonalování ctností, v pokoře především: neboť
nerůst je zmenšovat se. Provádět úkol Marie i Marty zároveň, to je

dokonalost. Můžeme činit dobro duším, aniž vyjdeme z kláštera a
aniž míříme k tomu, abychom prokazovali dobro celému světu, tím
že je činíme těm, se kterými žijeme:
"Toto dílo je tím záslužnější, čím méně budete nuceni je
provádět. Pomyslete, že to bude maličkostí, budete-li hluboce
pokorní, ducha umrtveného, oddaného, s něžnou láskou ke svým
bližním, milující Pána Našeho, pak zapálíte všechny tyto ctnosti
nebeským ohněm a on se pro vás stane neustálým
podněcovatelem ke ctnostem. Sklidíte mnoho ovoce a posloužíte
Pánu našemu službou, která mu bude velmi milá." (Hrad.)
Ale především je třeba jednat s láskou: "Pán nehledí tolik
na velikost našich skutků jako na lásku, s jakou je uskutečňujeme." (Hrad)
1479. Končíc, světice vybízí své sestry, aby vstoupily do těchto
příbytků, zalíbí-li se Pánovi hradu je tam uvést, nechť ať si však
nezjednávají vstup násilím:
"Setkáte-li se však z jeho strany s nějakým odporem, radím
vám, abyste se nepokoušely jít dále. Pohněvaly byste ho natolik,
že by vám uzavřel přístup navždy. Velmi miluje pokoru. Necítíte-li
se být hodnými ani vstupu do třetí komnaty, otevře se vám velmi
rychle vstup do páté. Budete-li ji navštěvovat pak vytrvale a sloužit
mu dobře, vpustí vás do komnaty určené jen pro něho." (Hrad,
Epilog.)
(Pozn.: V poslední části překladu je několik vět, kterým by
mohlo být špatně rozuměno, zvláště tam, kde se mluví o božím
odporu. Nezapomeňme, že svatá Terezie mluvila k sestrám, které
chtěly Boha mít tak, jako máme cokoliv na tomto světě, a ona
dobře věděla, že tomu tak nemůže být nikdy, že Boha nelze
uchopit. Musela své sestry učit trpnosti, vpravdě mystickému
životu.
Řeknu vám něco ze své mnohokráte se opakující
zkušenosti. Píši třeba nějaký spis s duchovním obsahem, o
kterém vím, že má být napsán. Přestože nikdy nepřemýšlím o
obsahu toho, co mám napsat, přestože neztrácím duševní
námahou ani minutu, a tedy se ani nemohu duševně vysílit, přece
mi někdy napadne, že práce postupuje příliš pomalu a že bych ji
měl uspíšit. To je také jeden z druhů zjednávání si vstupu k
poznání násilím, o kterém obecně mluví svatá Terezie. Tedy
kdykoliv to učiním, začnu psát buď povrchní plané fráze, nebo
vůbec nemohu pokračovat. Jestliže jsem si přece jen vynutil
pokračování, výsledek nestojí za nic. Naopak, poslechnu-li
nutkání a začnu-li psát v nejnevhodnější dobu, kdy bych měl třeba

spát, nejen že jsem svědkem zvlášť mocného proudu milosti, ale
dokonce se vůbec neunavím, jako bych nic nedělal a jako bych
odpočíval. Opravdu něco je v člověku připraveno k zasetí, jiné ke
vzklíčení, opět jiné ke zrání, něco k nesení plodů, i ke žním. Ne
všechno se v nás vyskytuje ve stejné vývojové fázi, všechno však
dospívá a zraje také naším přičiněním. Nemohu si dovolit
například při psaní těchto řádků žít tak, jako bych je nepsal.
Protože ke každé fázi vývoje jednotlivých složek duchovní setby
bereme sílu od Boha, zdá se nám, jako by Bůh odporoval, jakoby
nám upíral sklízet, co je zaseto. Zatím však se od nás chce,
abychom se chovali jako rolník, a dopřávali obilí, aby rostlo
nerušeně. Máme připravovat půdu, máme zasévat a dělat
všechno, co neruší samovolnost růstu, co mu prospívá, vždyť samotný růst je výslednicí přírodních sil, a duchovní růst je, jak
správně radí svatá Terezie, také závislý na vrcholné pokorné
trpělivosti. Snadno a správně vám mohu radit, protože, jak víte,
jsem si nepřál nic z toho, co jsem náhle získal v těch sedmnácti
letech, nýbrž jen jsem nevědomě splnil podmínky, aby to přišlo,
aby to zavalilo mé vědomí. Bylo by výtečné, kdybyste dokázali
zachovávat disciplinu duchovní práce, jak o ní byla mnohokráte
řeč, a neočekávali ani, že se dostanete třeba jen na krok kupředu.
Vždyť celá cesta k Bohu má být odevzdáním se jemu, ne pobíráním od něho. Jestliže služebník pracuje na Hospodářově poli a
přemýšlí, jakou za to dostane odměnu, už přestal správně plnit
automatismus (2) nehmotnou stravou, správným duchem činnosti,
a onen automatismus začne vypovídat službu, neboť je
podvyživen. A co platí o činnosti, to platí o modlitbě. Při ní má
služebník vejít do Hospodářova domu, aby Hospodáři posloužil ne
aby se najedl. Nedejte se mýlit výrokem Ježíšovým, že Syn
člověka nepřišel, aby se mu sloužilo! Bůh sice naší služby
nepotřebuje, ale my potřebujeme ducha služby, abychom se s
Bohem spojili, abychom sebe zapřeli jak se náleží.
Vězte, toto jsem psal v noci, kdy bych měl spát, a proto jsem
mohl říci zase navíc nějaké potřebné slůvko, které bych byl
nenapsal ve dne. V noci si neříkám: "Vstanu a dodělám to a to." V
noci nepospíchám, protože užívám času, který mám k dispozici
navíc, který bych jinak prospal. Přesto vám neradím, abyste se
snažili vstávat v noci. Spěte klidně, ale pochopte z tohoto příkladu
ducha správné modlitby a správného počínání, který byl v těchto
řádcích symbolicky vysvětlen i s tím příkladem noční práce. V
karmelitánském řádu, do kterého patřila svatá Terezie, se také v
noci vstává a modlí se. Jenže se to dělá z donucení, podle
předpisu. Není v tom u většiny mnichů bezprostřední
dobrovolnost, která láme všechny překážky mezi duší a Bohem.

Připomínám znovu: ve svých patnácti letech jsem byl
přesazen na jinou školu, kde jsem nemohl studovat přírodní vědy,
kde jsem se nemohl učit tomu, co mě zajímalo. Začal jsem se od
té chvíle dopouštět velké chyby, že jsem hrubě zanedbával
studium, které mě nezajímalo, ale dopouštěl jsem se zároveň
něčeho výtečného, že jsem dobrovolně ve vědecké knihovně
plzeňského muzea pokračoval ve studiu toho, co mi už nemohlo
nic hmotného přinést. Ve chvíli, kdy jsem se smířil s tím, že
nebudu přírodovědcem, byl tu Bůh se svou nesmrtelnou
podstatou a vlil ji do mého vědomí. Víte už proč. Je to zákon, a
měli byste vědět, že Bůh neklade odpor, nikdy se nehněvá,
nezlobí, jak se vyjadřovala svatá Terezie, aby jí rozuměly i hluché
a slepé sestry a mnozí jiní, patřící jen světu. Dokud svatá Terezie
bojovala za svou spásu, přestože se vrcholně umrtvovala, musela
překonávat nesmírná utrpení a potíže, pronásledování a
osočování, tedy i překážky zdánlivě přicházející zvnějška. O těch
všech překážkách však už ani nevěděla, když jejíma rukama začal
pracovat Kristus, když ona už nestála o svou spásu, nýbrž jen o
službu Jemu. Její zájem se stal Jeho zájmem, všechno u svaté
Terezie se stalo Jeho, nic nebylo její. Šla někam a neunavila se,
protože On šel jejíma nohama. Mohla právem říci, že nic nedělá, i
když ji všichni viděli vrcholně zaměstnanou, ustavičně pracující a
ustavičně se modlící. Samozřejmě, k tomu bylo třeba pokorně
dozrát, a v tom svatá Terezie je dojemným příkladem. Jsem jí
nesmírně vděčen za její živý příklad a neměl bych říkat, že pláču
dojetím. A to je čas k tomu, abych si šel lehnout. Dnes, 1. 6. 1980
budu dobře vyspalý.)

Souhrn druhé kapitoly
1480. Když jsme prošli čtyřmi velkými fázemi nazírání, a jejich
střídavými bolestnými zkouškami a závratnými radostmi, myslím,
že shledávám potvrzenou definici nazírání, jak jsme jinde prohlásili: Bůh se postupně zmocňuje duše se svobodným souhlasem
této.
1. Bůh se postupně zmocňuje celé nazíravé duše: napřed vůle,
pak všech vnitřních mohutností v plném spojení, schopností
vnitřních a zevních smyslů v extazi, a konečně celé duše,
způsobem nikoliv přechodným, nýbrž trvalým, v duchovním
manželství.
Nuže, zmocňuje-li se duše, činí to proto, aby ji zaplavil
světlem a láskou, aby se duše mohla podílet na jeho dokonalosti.

a) Toto světlo je napřed slabé a bolestivé, protože duše ještě
není dostatečně očištěna, ale stává se silnější, útěšnější, i když
vždycky smíšeno s temnotou pro slabost našeho ducha. Vyvolává
hluboký dojem, protože pochází od Boha a poskytuje duši zkušenostní poznání o boží nesmírné velikosti, dobrotě a lásce, o
nicotnosti a bídnosti stvoření.
b) Láska, která je poskytována nazíravé duši, je horoucí, vznešená, toužící po obětech, zapomíná na sebe, chce se nám
sebeobětovat pro Toho, kterého milujeme.
1481. 2. Duše dobrovolně svoluje k této vládě Boží, a oddává se
svobodně, radostně Bohu s nejhlubší pokorou, a láskou ke kříži
pro Boha a pro Ježíše, ve svaté odevzdanosti. Tím se stále více
očišťuje od svých nedokonalostí, spojuje se s Bohem a
přetvořuje se v něj, takže jak jen možno plně se uskutečňuje
horoucí přání Pána našeho: "Ut et ipsi in nobis unumsint." (Jan
XVII, 21: "Aby byli jedno jako ty jsi, Otče, ve mně a já v tobě, tak i
oni by byli v nás...")
Taková je pravá mystika, je třeba ji rozlišovat od nepravého
mysticismu, neboli od kvietismu.
(Pozn.: Tím bych mohl skončit tuto část Sladkého jha,
protože tradice už nedospěla se svým pochopením mystiků dále.
Snažil jsem se číst mezi řádkami ve spisech těch mystiků, kteří
ani zdaleka nemohli říci všechno, co chtěli. Zvláště svatý Jan z
Kříže byl jedním z nejvíce pronásledovaných mystiků tehdejší
Církví, a toto ustavičné pronásledování vtisklo celému jeho dílu
zvláštní ráz vnitřního smutku, kterého se nedovedl zbavit, když čtu
jeho díla. Měl jsem možnost číst jeho Duchovní píseň v originále.
Zanechala ve mně nesmazatelný dojem. Je v ní mnoho
napovězeno, co nemohlo být dopovězeno. Škoda. Zatím Miguel
de Molinos, 1629 - 1629, o němž bude dále řeč, zanechal po sobě
celé své dílo, protože zpočátku za jeho života nebylo
pronásledováno a bylo tak rozšířeno, že se nepodařilo je zprovodit
ze světa. A tak máme v češtině Duchovního vůdce, který
odpoutává duši. Kdyby bylo se nám zachovalo všechno, co po
sobě zanechal svatý Jan z Kříže, měli bychom dnes v ruce
compendium mysticae. Je zajímavo, že díla těch, kteří se
pohybovali mezi pravdou a nepravdou, se nám zachovala celá,
díla těch, kteří pronikli do pravdy, se nám zachovala jen ve
zbytcích. To platí i o sedmi evangeliích, z nichž tři se ztratila.
Protože i my potřebujeme rozeznávat pravé od nepravého a
můžeme o tom porozvažovat svobodněji než se mohlo dříve, budu
překládat dále.)

Dodatek:
Falešný mysticismus neboli kvietismus
1842. Vedle pravých mystiků, jejichž učení jsme vyložili, vyskytli se
někdy falešní mystikové, kteří pod různými jmény znetvořili
pojem trpného stavu, a upadli do dogmatických bludů,
nebezpečných z hlediska mravů. Takovými byli Montanisté,
Beghardi (P. Pourrat, La spiritualité chrétienne, díl I, s. 97-99, 104104, díl II, str. 320-321, 327 až 328).
(Pozn.: Montanismus, náboženské hnutí, které vzniklo v 11.
století. Hlásáno Montanem, fryžským heretikem. Jeho učení bylo
postaveno na víře v blízký, ba bezprostřední slavný návrat Kristův
na konci světa, na konci času, aby provedl poslední soud. Toho
se sice montanisté nedočkali, ale jejich blud se šíří pod jinými
názvy dosud. Nic těmto lidem nevadí, že musí konec světa za svůj
jediný život odložit několikrát, vždycky sveřepě stanoví nový
termín a znovu čekají. Beghardi, řečení též begini, sekta vzniklá v
Německu ve 14. století, šířila se poté do Francie a Itálie. Tito
sektáři se domnívali, že žijí dokonaleji než ostatní věřící.
Základem jejich učení bylo, že člověk během svého života na zemi
může dosáhnout nejvyššího stupně dokonalosti. Kdo tohoto stavu
dosáhl, nepodléhá hříchu, nemusí se modlit, nemusí konat
záslužné skutky, nepodléhá žádné autoritě, těší se již v tomto
životě dokonalé blaženosti atd. Byli odsouzeni roku 1311
vídeňským koncilem Klementem V.)
1. Molinosův kvietismus
1483. Miguel de Molinos, narozený ve Španělsku r. 1629, prožil
největší část svého života v Římě, a odtamtud rozséval své bludy
dvěma díly, které měly velký úspěch: Duchovní vůdce a Modlitba
ticha.
Jeho základním omylem bylo tvrzení, že dokonalost
pozůstává v úplné trpnosti duše, v neustálém úkonu nazírání a
lásky, které, jsou-li jednou dosaženy, nás zbavují potřeby všech
jiných úkonů, a dokonce způsobují odolnost vůči pokušením:
nechme jednat Boha, taková je jeho deviza.
Abychom lépe a podrobněji vysvětlili tyto omyly, porovnáme
si katolické učení, které budeme označovat písmenem "a", s bludným učením Molinosovým, které budeme označovat jako "b".
1. a) Je trpný stav, kdy Bůh v nás jedná svou milostí pomáhající.
Do tohoto stavu však dospíváme až po dlouhodobém praktikování
ctností a rozjímání.

1. b) Je cesta, cesta vnitřní neboli cesta trpného nazírání, kterého
člověk může dosáhnout sám od sebe, s běžnou milostí, je však
třeba vstoupit na trpnou cestu neprodleně a tak zničit vášně.
(Pozn.: Je mi jasno, že i já mohu být považován za kvietistu, nepřiznám-li se k celému průběhu svého života. Vždyť jsem
mnohokráte vykládal, že najednou v sedmnácti letech jsem upadl
bez své vůle do trpného nazírání, aniž jsem si předtím přál
nastoupit nějakou náboženskou cestu, aniž jsem si přál spojit se s
Bohem atd. Mějte však na mysli, co jsem říkal o stylizaci života,
bez níž by se byl Ježíš nenarodil v Betlémě, a rovněž o velmi řízné
stylizaci mého života, kterou jsem prováděl, i když ne z
náboženských důvodů, od svých tří let, tedy plných čtrnáct let. Měl
jsem sice v těch sedmnácti letech dojem, že stav poznání vlastní
nesmrtelnosti na mně vstoupil bez mého přičinění, ale jednak
jsem si mylně potom tuto milost přivlastnil, jednak jsem ji nepřestal
v sobě živit další přísnější a uvědomělejší stylizací života. Mám
tedy právem za to, že kdyby nebyla předcházela vzdálená
příprava - těch 14 let - a příprava blízká, která těsně předcházela
události v mých 17 letech v muzeu, nebylo by se se mnou nic
přihodilo. Je pravda, že jsem byl svědkem toho, že poznání, které
jsem tehdy tak náhle nabyl, zaskočilo celou mou bytost, neušetřilo
nic z mé dosavadní povahy, způsobilo ohromný strach ze hříchu,
takže jsem nebyl schopen hřešit, ale tato vlna živé a bezprostřední
zkušenosti přešla později do pouhého, jaksi závazného rozlišování
a hodnocení, které mi předtím bylo cizí, a jen částečně mně
chránilo před chybami. Bylo třeba být stále na stráži, přestože
jsem se kromě toho stále věnoval vnitřní modlitbě a snažil se ji
prohloubit. Nebyl-li nikdo svědkem mých pádů, nebyl též svědkem
mých tvrdých bojů, které jsem často musel podstupovat. V tomto
bodě tedy nemohu s Molinosem souhlasit. Liším se však též, jak
už víte z předešlého, od katolického způsobu nazírání a přípravy k
trpné nazíravé modlitbě, a to dost podstatně. Především
zkušenost mnoha staletí pěstování asketického života v rámci
křesťanství dokázala, že jen malé procento asketů, i když mnozí
poctivě dodržovali asketická pravidla a cvičili se ve ctnostech,
dospělo k trpné nazíravé modlitbě. Vědomé spojení s Bohem
nenastalo pro zvláštní záhadný výběr milosti boží, jak se mylně
domnívá tradice, nýbrž z mnoha jiných důvodů: z nedostatku
vhodné blízké přípravy, která spočívá v opuštění sama sebe, z nedostatku poučenosti, protože Boha nelze mít a vlastnit, z
neadekvátního postupu při modlitbě, z okleštění světského života,
jehož smyslu tradice neporozuměla. Bylo to podceňování smyslu
prostého obyčejného všedního života jako nejlepšího prostředku
vzdálené přípravy, především v tom smyslu, že se tradice dovedla

opřít jen o mravní faktory života a ne o celý život, a pak potřeba žít
neokleštěným životem asketu rušila, ba zbavovala ho možnosti
jednotného postupu. Svatá Terezie se vyjádřila o svých
klášterních sestrách, že většina z nich je duchem ve světě a spaluje všechny své síly bojem se světskými touhami. Asketický život
je opravdu jen pro vybrané jedince a i u těch málokterých vede k
mystické modlitbě. Zvláště pochybný je jezuitský názor, že teprve
po dosažení a dovršení dokonalého asketického života se dá
pomýšlet na mystický život. Pravá cesta se při tomto způsobu
myšlení mění v systém života v donucovací pracovně se všemi
možnými způsoby týrání. Místo toho vidím daleko účinnější
systém správného ducha činnosti co možná nejširší a
nejohleduplnější vůči prostředí a lidem, aby člověk byl zaměstnán
a nezahálel, a systém správného ducha modlitby, jak byl vyložen.
Gradace zde ovšem musí být ve smyslu postupu od výchovy k
sebevýchově, od vlastnění k nevlastnění, od nenávisti k lásce, od
násilí k nenásilí a podobně. Nestačí při výchově převážně citová
motivace, nýbrž je třeba rozvinout rozumovou výchovu do
krajnosti a využívat založení člověka k tomu, aby pokud možno
brzy dokázal své síly sjednotit nějakou zájmovou činností, která by
ho celého plně zaujala a byla takové povahy, aby mu neokleštila
ostatní složky života. Toto poslední je sice ze všeho nejdůležitější,
ale v moderní společnosti nejtěžší, protože člověk je vlivem
výchovy a prostředí dokonale zájmově roztříštěn, nebo dokonce
bez vyhraněného zájmu. Když jsem řekl, že se má člověk ubírat
cestou od vlastnění k nevlastnění, měl jsem na mysli, že Ježíš nic
nevlastnil a učil své učedníky nevlastnit. Tyto Ježíšovy poučky
vycházejí zatím i v křesťanském životě naprázdno, i když velmi
rudimentálním a nedomyšleným způsobem jsou uplatněny v
každém katolickém mnišském řádu. S tím úzce souvisí otázka
hodnocení, které ve výchově není věnována patřičná váha.
Moderní člověk si ničeho tolik neváží jako člověk dřívější, jeho řád
hodnot je nejen vážně narušen, ale nedaří se ho vůbec
vybudovat. Relativismus, oportunismus, nedůvěra ke všem
hodnotám, to jsou vážné překážky, které znemožňují blízkou
přípravu. To ovšem neříkám na účet křesťanské tradice, i když její
chybou - přílišným zdekretováním života - všechny tyto nešvary se
mocně přiblížily. Vždyť přirozenou reakcí na přílišné sešněrování
života je myšlenkový a tvůrčí anarchismus a nakonec ztráta
nejzákladnějších hodnot, která hraničí s pouhým vyžitím.
Všechno mé psaní je motivováno stavem mého poznání. Už
dávno mě nic nebolí, než stav lidských duší, které trpí slepotou,
hluchotou, zkrátka tím, že nevědí, co činí. Vím, že nikdo za nikoho
nemůže navrhnout s úplnou správností individuální cestu, šitou na

míru, protože jsme všichni z trochu jiného těsta a malinko jiné
postavy. Poskytneme-li však člověku rozhled po smyslu
obyčejného lidského úkonu, po ceně lidské duše, obyčejného
lidského těla, připravíme ho k tomu, aby si našel svou cestu,
bude-li chtít.
Mluvím-li stále o tom, že rozvinutý lidský život je nejlepším
východiskem pro mystický život, chci tím říci, že život redukovaný,
omezený jen na ctnosti, zrovna jako život okleštěný nectnostmi a
hříchy, jsou velmi špatnými východisky pro spojení s Bohem, i
když po stránce mravní musíme dát přednost ctnosti před
hříchem. Člověk totiž nemůže vejít k Bohu jen některou svou
částí, nýbrž jen celý, a není-li celým, není ještě člověkem, a kdo
není ještě člověkem, má vůbec cestu zahraženu. Rozvinutí života
je tedy pro mně záminkou vstupu: "Tady mě máš, Bože, celého,
ani kousek ze mně nezůstal ve starém domě, nic jsem tam po
sobě nezanechal, ani vzpomínku, ani hadřík na památku.")
2. a) Úkon nazírání trvá jen krátce, i když stav duše, který z něho
vyplývá, může trvat několik dní.
2. b) Úkon nazírání může trvat celé roky, a dokonce celý život,
dokonce během spánku, avšak není opakovatelný.
(Pozn.: Argumentace je na obou stranách správná, jen si
strany správně neujasnily pojmy. Každá z obou stran mluví o
něčem jiném a domnívají se, že se dohadují o jedné a téže věci.
Molinos dospěl ke svému nazírání jinými prostředky než
tradičními, tedy nikoliv představivou vírou a rozplameňováním
citů. Ocitl se tak trochu v onom nic přirozenosti boží, řečeno
výrazovými prostředky mistra Eckeharta, ale nemohl ani přijít na
to, s čím vším jiným tam ještě vešel, a tedy co mu tam překáželo
ve spojení. Domníval se a také hlásal, že tam vešel jako nic, ale
když známe jeho život, víme, že sebe dobře neznal. Kdežto svatá
Terezie, která si sebe vůbec necenila, přestože si pomáhala
lidskými představami o Bohu, nezůstala trčet uprostřed cesty jako
Molinos. Dokázala se přidržet konkrétního řešení, které jí nabízely
její představy, takže se dostala za představy. Ono její konkrétní
řešení známe: "Mýma rukama pracuje Kristus..." Svatá Terezie
měla jednu skvělou zásadu. Věřila, že celý pokrok je, kromě
jiného, postaven na vzrůstajícím sebepoznání, a že tento proces
sebepoznání nikdy nekončí. Napsala však tuze málo o tom, co se
s ní vlastně dělo po skončení období extazí. Málo pro toho, kdo
zažíval co ona nebo co svatý Pavel - že nežili více. Svatý Pavel i
ona prozradili, kdo potom v nich žil. Nepovažujme, prosím, jejich
výrok o Kristově životě v nich za básnickou nadsázku. Musíme se
však smířit s tím, že ani za dob Molinosových samotní teologové

neměli její zkušenosti, a proto nemohli mnoho říci k jejímu stavu, k
tomu, co zažívala. Chtějí-li její stav nazývat nebo považovat jen za
účinek nazírání, nemůžeme jim to mít za zlé, byli v tom ohledu
nevědomí. Její stav duše ve spojení s Bohem netrval jen několik
dní, nýbrž několik let, až do její smrti a jistě po ní na věky. Je jisto,
že Molinos zažíval také něco obdobného, neboť jeho definice
nazírání je psána zkušeným člověkem, ale úroveň toho, co
zažíval, byla velmi slabá. Také v duši svatého Augustina od určité
doby hořel neustále plamen, ale zmenšoval se, když světec nebyl
dost bdělý a poslušný. Molinos byl teologicky mnohem poučenější
než svatá Terezie, ale mylně předčasně svůj stav považoval za
vrcholný, hlavně proto, že k jeho udržení nepotřeboval ani
lidských představ, ani asketický život, asi tak jako Šalamoun a s
ním většina starozákonních proroků. To byli zasvěcenci, kdežto
křesťanství začlo s érou světců. Rozdíl mezi oběma jsem vysvětlil
v SJ.)
3. a) Nazírání obsahuje svrchované úkony všech křesťanských
ctností, ale nezprošťuje nás, vyjdeme-li z nazírání, vyloženého
provádění těchto ctností.
3. b) Jelikož i nazírání je ustavičné, jsme zbaveni vyslovených
úkonů ctností, které jsou vhodné jen pro začátečníky, např. úkony
víry, naděje, nábožnosti, umrtvování, zpovědi atd.
(Pozn.: Katolická teologie praví, že provádění ctností je
nutné i ve stavech po nazírání. Má pravdu, přeje-li si, aby
křesťanství produkovalo světce, ale mám za to, že by se měla
vyjádřit takto: Provádění ctností je samozřejmé. Člověk za ně
po určitém vzestupu nemusí bojovat jako na něco nového, to je
opravdu záležitostí začátečníka, ale musí jim dopřávat průchod.
Ony totiž už nepocházejí z něho, nýbrž z darů Ducha Svatého.
Člověk má tak dlouho bojovat o ctnosti, až ony začnou téci z Boha
do něho samovolně. To je jedno z dobrých vysvětlení podobenství
o hřivnách. Co už není v tomto podobenství obsaženo: Kdyby
člověk tento jejich tok ucpal nebo zanedbával čistotu průchozího
vedení, které zůstává lidské, nedočkal by se dalšího duchovního
růstu. To se sice nestává, ale vlivem stylu života v ústraní, nemusí
být tolik příležitosti ctnostně žít, a to je velká chyba. Důležité je,
aby se člověk nezačal považovat za ctnostného. To je také jeden
z druhů možného ucpání toku ctností. Této nehorázné chyby jsem
se dopouštěl devět let po prvním vpádu nazírání do mého života.
Byl jsem za to krutě ztrestán, lépe řečeno, krutě jsem se potrestal.
Snižoval jsem též fakticky slova Bible: "Z úst jeho potečou
prameny vody živé." O stálém toku milosti věděla i svatá Terezie,
jak jsme se dočetli z citátů o mystickém manželství. Takhle na

hranicích pravdy stál, opravdu stál Molinos, a dopustil se té chyby,
že přestal jít. Byl by neobstál ani před mistrem Eckehartem,
protože už nešel. Víme o historickém podobenství o Lotově ženě,
že zastavení je pád.)
4. a) Hlavním předmětem nazírání je Bůh sám, ale Ježíš je
předmětem druhým, a vně úkonu nazírání nejsme zproštěni
myšlení na Ježíše Krista, nepostradatelného prostředníka, ani
nemůžeme jít k Bohu bez něho.
4. b) Je to nedokonalost, myslíme-li na Ježíše Krista a jeho
tajemství, je třeba a stačí se ztratit v podstatě boží: ten kdo
používá obrazů, neuctívá Boha v duchu a v pravdě.
(Pozn.: Divím se, že tradice tak jasně mluví pravdu o Ježíši,
když vím, jak málo pochopila z jeho spasitelského úkolu. Řekli
jsme si: Otec posílá syna do světa, ale Kristus Spasitel ho táhne
zpět. Možná však, že přece jen zde trochu křivdíme Molinosovi,
protože jemu šlo zřejmě o funkční obsah, ne o bezobsažný tvar,
na který se dokázali soustřeďovat bez nejmenšího úspěchu jak
tehdejší, tak dnešní lidé. Už jsme si řekli jinde, že jestliže sv. Marie
Markéta Alacogue se soustřeďovala na srdce Páně, nedělala
totéž jako někdo jiný, kdo tento obraz promítá do středu prsou, ale
je to obraz zbavený obsahu. Tentýž tvar může být právě tak
účinným prostředkem ke spojení s Bohem jako pouhou modlou.
Nejsnáze se to dá ukázat na slovním tvaru. Jestliže Pán Ježíš doporučoval učedníkům modlit se Otčenáš slovně, měl na mysli jeho
obsah, ne pohyb rtů. Začne-li se někdo modlit tuto modlitbu a
vyřkne třeba jen "Otče náš", už se rouhá, už se nemodlí v duchu a
v pravdě, neví-li co říká, nebo nestojí-li vůbec o to, aby svou
modlitbou spěl k Otci. Komu chce něco nalhávat? Nebo: Co se to
vžilo za nemožné brebentění, které nemá nejmenší smysl! Svatá
Terezie nemohla do smrti zapomenout na to, že byla získána pro
cestu k Bohu obrazem, který našla u studny. Na něm Ježíš nabízí
věčný život Samaritánce. Celý náš život na zemi je obrazným
děním, skutečnou hrou lásky. Snad jen tehdy, když opustíme toto
jeviště, můžeme zanechat obrazy, které jsme zpředli. Ono totiž
toto předení obrazů není tak úplně naší záležitostí. Je sice
součástí velkého pokušení božího, ale také mnohem většího
požehnání. Řečeno podle podobenství o marnotratném synu: Syn,
který by byl neprošel světem, byl by zůstal trčet v ráji, nevešel by
do nebe.)
5. a) Svatá odpoutanost je velmi dokonalou ctností, ale nemá nás
dovést až ke lhostejnosti vůči věčné spáse: je třeba si naopak
spásu přát, v ni doufat a ji žádat.

5. b) Ve stavu nazírání je třeba být lhostejný ke všemu, dokonce i
k posvěcení, ke své spáse a ztratit naději, protože láska je
nezainteresovaná.
(Pozn.: Ve stavu nazírání by opravdu rušila touha po spáse,
protože ruší jakýkoliv pohyb duševních mohutností. Všechno
lidské musí zůstat v klidu, ještě lépe řečeno, opuštěno. To už pak
záleží na hloubce nazírání, při mělkém stačí klid, při hlubokém
stačí jen ztráta sama sebe se všemi i nejsvětějšími touhami.
Jenže nazírání, je-li dotaženo až kam je možno, má přetvořující
moc. Vyvede nás z pocitu oddělenosti od bližního a od Boha. Jen
kdyby se člověk v tu chvíli v kámen proměnil, mohl by nevědět o
svém bratru, od kterého se před tím cítil oddělen, mohl by nebýt
svědkem boží přítomnosti, boží lásky, božího vědění. Jakou
hlubokou pravdu vyslovil Ježíš, když pravil, že ti, kdo nejdou za
ním, jsou mrtvi. Kdo je ve stavu spění za Bohem, není mrtvý, je
vidoucí, je živý. A jakým způsobem se přitom člověk stává ničím.
Jde mocí boží, miluje láskou boží, poznává pomocí Boha, kdežto
sám, kromě toho, že je toho živým svědkem, který za tím vším jde
svým svědectvím, není ničím. Když šel Ježíš za Lazarem, který už
byl mrtev, marně ho učedníci zrazovali, aby nechodil tam, kde ho
Židé chtěli kamenovat. Ježíš odpověděl. "Nemá den dvanáct
hodin? Chodí-li kdo ve dne, neklopýtá, chodí-li však v noci,
klopýtne, neboť nemá světla." - Jan, XI, 9-10. Toto světlo přináší
člověku nazírání. Pomocí něho člověk poprvé vidí, ale nevidí už
jen nebo především sebe. V tom je jeho pravá odpoutanost, v tom
je jeho svatý nezájem o vlastní spásu. Podobně je tomu s nadějí.
Kde má pak místo naděje: tam někde u bližního trpícího slepotou.
Člověk ho náhle slyší křičet: "Smiluj se nade mnou!" Jestliže se
však na jedné straně ztratí touha člověka odděleného od Boha člověka s pocitem oddělenosti od Boha - a na druhé straně se
nevnoří onen dvoustranný stav sounáležitosti s bližním a s
Bohem, dopustili jsme se na své cestě sebeklamu a mnohých
jiných chyb. Mezi stavem nebe a pozemským stavem vědomí je
mnoho postranních komůrek, ve kterých jsme mohli zabloudit tím
spíše, čím menší byla naše touha spatřit Boha, a ta je od začátku
vzbuzována více tažením a pociťovanou přítomností boží než
lidskou schopností milovat Boha.
Molinos se zřejmě cítil více a stáleji spojen s Bohem než ti,
kteří měli různá zjevení, která on odmítal jako nepatřičná. Tento
osobní pocit mu nikdo nemohl vzít ani odsouzením. Mohl přece
srovnávat svůj stav vyrovnanosti se stavem tehdy žijících mystiků,
kteří po závratném blahu zakoušeli velká utrpení a odlivy. Tento
rozdíl přičítal tomu, že nevyprovokovával stavy blaženosti svou

obrazotvorností a nemohl být potom ani vyveden ze sebeklamu
nutnou stagnací, způsobenou tím, že lidská bytost prostě neudrží
určitou úroveň citu na určité výši, a zlomí se, vyčerpá se. Molinos
byl člověk, který se dostával kupředu ve skocích, ne pozvolným
vývojem, jak jej doporučovala tradice. Zatímco však pro pozvolný
vývoj byl vypracován postup, pro jeho skoky nikoliv, a není dosud.
Chyběla i jemu znalost symboliky Ježíšova života, ve které je
ukryta uceleně informace o střídavém postupu vývojem a skokem.
Kdyby mu byla bývala známa, nebyl by svůj skok považoval za
konečný, a věřím, že by se byl podle toho zařídil. Tak na příklad
zjevení Ježíše Krista bylo pro mne osobní ne tím, že by se byl
zjevil v nějaké lidské podobě, ale že mi poskytl pochopení smyslu
celé jeho osobní existence na zemi, a to způsobem jednorázovým,
ze kterého mohu libovolně neustále čerpat další a další
podrobnosti, aniž bych potřeboval přemýšlet o tomto zjevení.
Kdyby v něm bylo bývalo živé toto osobní zjevení Ježíše tak, jako
bylo živé ve svaté Terezii i při její činnosti, nebyl by mohl mluvit o
ideálu spojení s Bohem tak, jak to činil. Myslím, že tohle je ona z
nejzávažnějších neznalostí jak Molinose, tak i tradice, že nevěděli,
kdy se má postupovat vývojově a kdy se má přejít ke skoku a jak.
Skoky si prostě musel vynutit automatismus (2), říkalo se jim třeba
extaze, vzlety ducha, a zase vývoj nebyl patřičným všestranným
způsobem připraven a zabezpečen, takže po skocích následovaly
zdánlivě nepochopitelným způsobem deprese a pády. Toho byli
právě svědky pozorovatelé Molinosova života.
Budu mluvit konkrétněji. Předpokládám, že z celé cesty k
Bohu, naznačené životem Ježíše Krista, životem jeho v tom
nejširším slova smyslu, počínaje historií židovského národa, jak
jsme si ji načrtli ve velmi hrubých rysech v SJ I., Molinos prošel při
nejmenším fází až po narození Ježíše v Betlémě, včetně tohoto
narození. Nechci mu křivdit, ale stanovil jsem předpoklad s
veškerou opatrností.
V době Molinosově lidé znali Starý zákon lépe než my, a byli
dobře poučeni o rozsahu a způsobu stylizace života, jak ji
navrhoval především Mojžíš. Molinosově pozornosti nemohlo ujít,
že u Židů byly zakázány veškeré obrazy a sochy, a Židé jistě pro
to měli dobré důvody. Molinos se připojil k obrazoborectví také
proto, že sám se ke svému vnitřnímu znovuzrození dostal bez
pomoci obrazů. Proto u něho zrození Ježíše proběhlo jinak než
obvykle, asi tak, jako by dnes probíhalo u ateisty. Neměl by
tušení, že se u něho narodil Ježíš, ale zažil by vnitřní převrat
způsobený tímto narozením, temnou beztvarou jistotu, že v něm
Bůh žije, a že jsou prostředky, jimiž si ho může být trvale vědom.

Předpokládám, že Molinosovi byl takový prostředek ukázán
takovým způsobem, že nemohl pochybovat, odkud pochází. Proto
jeho první vystoupení v Církvi, jeho postavení papežského rádce,
bylo velmi působivé. Stejně tak si však myslím, že jeho zavržení a
odsouzení dalším papežem bylo správné, až na ten způsob
mučení. Situace Molinosova se nezměnila změnou papeže, jak
nám napovídají historicky doložené následky, nýbrž zaostáváním
Molinosovým na cestě. Nedopustil se sice téže chyby jako
vyvolený národ, Židé, kteří chtěli Ježíše mít pro sebe, ale dopustil
se jiné, stejně osudné chyby, že si přál svůj stav zvěčnit. Chtěl mít
následky Ježíšova zrození v sobě jemnějším způsobem pro sebe
zachovány, než způsobem hmotným. Znal modlitbu ticha, jí se
udržoval na určité duchovní výši a přesvědčoval se, že tento
prostředek je tak mocný, že ani, po jisté stránce, nemravný život,
tyto účinky modlitby nemůže zrušit. Nabyl přesvědčení, že člověk
může být spasen i bez mravní čistoty, neboť sám se považoval za
člověka spaseného. Ježíš však nepozval člověka jen k tomu, aby
se mohl v něm narodit, nýbrž i k tomu, aby v něm a s ním mohl
umřít na kříži, to Molinosovi ušlo. Myslím, že v chybném
hodnocení sama sebe ho podporovala znalost Starého zákona.
Nenašel tam jediného zasvěcence bez malých či velkých
mravních závad, a přece se dovídal, že tito lidé obcovali vědomě s
Bohem. Molinos se ovšem musel před sebou dokázat poctivě
omluvit. Mravní čistota je velmi těžká věc, a mám za to, že by ji byl
ani Ježíš, vtělený Bůh, nedokázal udržet, kdyby byl nevstoupil do
Jordánu a nezažil tam další převratnou změnu, další skok, ke
kterému už u Molinose s velkou pravděpodobností nedošlo, ke
smrti na kříži společně s Ježíšem, k té vůbec nemohlo dojít, leda
až v žaláři koncem života, protože před tím v jeho životě a
hodnocení chyběly předpoklady, které jsme si rozebrali na
příkladu svaté Terezie.
Molinos správně předpokládal, že lidských představ o Bohu
se člověk musí zbavit. Věděl také, že sám se bez nich obešel, a
proto předpokládal, že tomu tak musí být u každého. Mýlil se. Máli někdo lidské představy o Bohu, utíká-li se k němu jako k
osobnímu Bohu, pozná napřed osobního Boha. Není-li schopen
jinak za Bohem jít a kdyby se mu vzaly předčasně jeho představy,
odebrala by se mu současně zpod nohou pevná půda jeho
osobního východiska, a zaručeně všechno by se v něm zřítilo.
První kroky by neudělal. Všimli jste si, jak svatá Terezie pojímala
Boha osobně. Její extaze překypovaly osobním stykem s Bohem,
slyšela jeho poučování, někdy slovy, někdy obsahově beze slov,
ale nakonec extaze přestaly, přestal i onen čistě osobní styk, už
neslyšela slova, ani neměla vidění, nýbrž jejíma rukama pracoval

Kristus, jejíma nohama chodil Kristus, ale už ho neviděla, jen
věděla, že tomu tak je, a toto vědění bylo dokonalejší než všechna
zjevení ve tvarech a slovech, protože bylo samovolné, jako když
se nic neděje, a stálé, jako tok ustavičné milosti. Čili všechno
dopadlo šťastně. Záleží na lidské vůli, co si s ní člověk počne,
odevzdá-li ji pokorně Bohu či nikoliv, a odevzdá-li se nakonec celý
Bohu. U těchto lidí, kteří vyšli z opačné strany obvodu kruhu než
Molinos, ovšem vznikají jiné potíže než u něho, a nemalé. Také
oni lpějí na svém východisku obvykle déle než je vhodné. O tom
dobře věděl mistr Eckehart. To má za následek, že toto vlastnictví
jim musí být vzato, a nikoliv po dobrém. Mylně považují své
představy za to nejlepší, co mají, zvláště když tyto představy oživí
svými duševními silami. Musejí pak prodělávat těžké zkoušky,
které si vysvětlují jako opuštěnost od Boha, ve skutečnosti
zažívají opuštěnost od svých představ o Bohu, a to tak dlouho,
dokud se aspoň nezjemní úměrně příslušnému lidskému pokroku
na vnitřní cestě, která předběhla lidské představy, které mají
povahu vnější. Mají-li se tito lidé spojit vědomě a natrvalo s
Bohem, musí v nich dojít k vnitřní prázdnotě. Molinos byl ve vleku
svých tělesných slabostí, po této stránce nebyl prázdný, kdežto ti
druzí byli plni lidských představ o Bohu, ďáblu a podobně, a po
této stránce také oni byli prázdni. Ovšem vnitřní vyprázdnění je
jen součástí celkového umrtvení. Vztahy, na nichž je postavena
naše nepatřičná vnitřní plnost, nemizí pouhým vyprázdněním
mysli, jak se mohl sám na sobě Molinos přesvědčit. Ony přetrvají
a musí být všechny nahrazeny novým jediným, nad vším vysoce
stojícím, ale ve všem úzce svázaným vztahem s Bohem, vztahem,
který se už nepotřebuje opírat o představy, slova a city, protože
vyplývá právě z živého a přímého spojení s Bohem.
Kdybychom četli v životopisu Ježíšově, dověděli bychom
se, že Bůh - Spasitel vždycky jde za člověkem tam, kde člověk je,
a odtamtud ho bere k sobě. Říká-li "následuj mne", předesílá tomuto volání mnoho jiného, a jedním z toho, co předesílá, je, že si
pro člověka jde a pak ho teprve vybízí. A to se děje na všech
vývojových úrovních: viz obrácení Pavla před Damaškem. Není
tedy tragické, že se člověk zdržuje u svých představ o Bohu. Je-li
ochoten jít k Bohu, a nikoliv být jen přichystán, aby Bůh šel k
němu, není pro Boha problémem si tam, k těmto představám pro
člověka jít. Ovšem, pak se musí člověk smířit s tím, že mu je Bůh
nemůže vzít tak dlouho, dokud je člověk jako oporu potřebuje. To
má následky člověkem těžce pociťované, chápané často mylně
jako zkoušky od Boha. Člověk ještě odkázaný na své představy,
na svou řeč a na mnoho jiných lidských věcí, které jsou u Boha,
ale až u Boha zbytečné, musí se smířit s tím, že i když mluví s

Bohem, jen si podle svých chabých schopností překládá do slov
tok milosti, zaměřený na přetvoření člověka. Dává sice tomuto
toku konkrétní podobu, ale téměř úplně pomíjí jeho bezeslovnou
podstatu. Ukázalo se, že Molinos, který se těchto chyb nedopustil,
byl na tom ještě hůře, neboť neměl také představu o tom, co mu
ještě chybí do křesťanské dokonalosti. Molinos měl zřejmě
opačnou tendenci než jiné duše, o kterých se praví v č. 1480, 1. b:
"Chce se nám sebe obětovat pro toho, kterého milujeme." Chce-li
se nám sebe obětovat, jen ať se nám to nepodaří předčasně, kdy
si ještě mylně vykládáme sebeobětování, a pak se ukáže, že sebe
potřebujeme až do smrti na kříži, jak nám ukázal Ježíš. Na poušti
po křtu v Jordánu se z našeho já stal totiž ničím nenahraditelný
pomocník. Láska ke kříži. Láska ke kříži se nemá prokazovat
touhou po mučednictví a po utrpení, nýbrž touhou po naplnění
smyslu Kristova kříže.)
6. a) Může se stát, že ve vnitřních zkouškách jsou představivost a
citlivost hluboce zmateny, zatímco jemný hrot duše se těší z
hlubokého míru, vůle však je vždycky nucena odolávat pokušením.
6. b) Není třeba se namáhat s překonáváním pokušení,
nejoplzlejší představy a úkony, které z nich vyplývají, nejsou
zavrženíhodné, protože jsou dílem ďáblovým. Jsou to trpné
zkoušky, které zakoušeli samotní svatí, a ze kterých vůbec není
třeba se zpovídat. Tím dospějeme k dokonalé čistotě a k
důvěrnému spojení s Bohem.
(Pozn.: Myslím, že si Molinos více zadal svým způsobem
života než svými výroky. On sebe asi omlouval tím, že si myslel,
že všechny ty oplzlosti, které se provalily do jeho vědomí,
představují jakýsi druh zvracení chybného obsahu nitra. Něčím
takovým jsou v mých očích i tělesné a duševní pocity blaženosti
při různých stavech, kterým se nedá zabránit, ale dá se od nich
jemně odvracet pozorností, až ztratí živnou půdu. Víme, že se
máme od nich odvracet, ale tato rada nám nepomůže, nevíme-li
kam a nemáme-li kam. Odpověď na tyto otázky si můžeme dát jen
v představě, protože jde-li se k Bohu, jde se z času a z prostoru
živě reprezentovaného naším vztahem k sobě a k světu, odtamtud
pak ke vztahu k bezčasovému a bezprostorovému, k
nestvořenému, a tu je rozhodující touha vzdát se sebe a nepatřit
sobě, nýbrž patřit Bohu.
V Molinosově Duchovním vůdci takový výrok není, že
pokušení je dílem ďáblovým, a že proto pády nejsou
zavrženíhodné. Nedomnívám se však, že tento výrok byl
Molinosovi přisouzen podvrhem. Stalo se však tradičně běžné
přisuzovat všechna pokušení ďáblovi. Dnes už však víme více o

lidském těle a automatismu (1) než v dobách Molinosových.
Vyberme si pro stručnost jen pohlavní pokušení. Vstříkneme-li
pohlavně nejrozvášněnějšímu člověku hormon opačného pohlaví,
je po vášni, a po představách, nebo se představy obrátí úplně na
opačnou stranu. Pohlavně nenormální lidé jsou lidé nemocní,
trpící hormonálními poruchami. Někteří mí spoluvězni v
koncentračním táboře se mi svěřili, že v podmínkách kruté
podvýživy zmizely všechny jejich pohlavní choutky. Kam se
podělo satanovo pokušení? Podléhat pokušení jakéhokoliv druhu
je vždycky a za všech okolností zavrženíhodné, protože neumímeli sebe zapírat, nemůžeme následovat Krista.
Výklad, který jsme učinili o pravém katolickém učení, nás
zbavuje nutnosti ještě jednou odmítati tento blud. Ale z historie
kvietismu plyne závěr, že chce-li někdo příliš brzy dospět k
nazírání a pustí se do toho na vlastní pěst, aniž umrtvil své vášně
a aniž praktikoval křesťanské ctnosti, padá tím níže, čím výše si
přál dospět. Kdo chce dělat anděla, dělá zvíře.)
2. Umírněný kvietismus Fénelonův
1485. Molinosův kvietismus se znovu opakoval v umírněnější
podobě a bez nemorálních následků, které z něho vyvodil jeho
autor, a to u paní Guyonové, která když byla ovdověla ještě v
mladém věku, vrhla se horlivě do citové a představové zbožnosti,
kterou nazývala cestou čisté lásky. Získala napřed pro své
myšlenky P. Lacomba, barnabitu, proto do určité míry samotného
Dénelona, který ve své L Explication des maximes des saints sur
la vile intérieure, 1697, formuloval umírněný kvietismus a snažil se
osvětlit učení čisté lásky, "čisté lásky a bez jakékoliv přimíšeniny
zájmu o sebe."
Všechny omyly obsažené v této knize se mohou podle
soudu Bossuetova shrnout do čtyř propozic:
1. V tomto životě se běžně vyskytuje stav čisté lásky, ve kterém
touha po věčné spáse už nemá místo.
2. V posledních zkouškách vnitřního života duše může být
přesvědčena nevyvratitelným a uváženým způsobem, že je
spravedlivě Bohem zavržena, a v tomto přesvědčení může Bohu
předložit absolutní oběť svého věčného dobra.
3. Ve stavu čisté lásky duše nemá zájem o vlastní dokonalost a o
praktikování ctností.
4. Nazíravé duše v určitých stavech ztrácejí rozlišené, smyslové a
uvážené vidění Ježíše Krista. ...

(Podobné Fénelonovy propozice lze nalézt v Euchiridion de
Denzinger, 1327-1349, jak byly odsouzeny papežem Innocentem
XII)
1486. Tento kvietismus je zajisté daleko méně nebezpečný než
Molinosův. Čtyři propozice jsou však chybné a mohou mít neblahé
následky.
1. Není správné, že na zemi je běžný stav čisté lásky, který vylučuje naději, neboť, jak správně říká pátý článek z Issy (Tyto
články byly redigovány jako výsledek konferencí konaných za
účasti Bossueta, Noaillesa, biskupa chalonského, Fénelona, a M.
Tronsona 1694-1695), "každý křesťan v kterémkoliv stavu, i když
ne ustavičně, je povinen chtít, přát si a žádat výslovně svou
věčnou spásu, jako něco, co si přeje Bůh, abychom chtěli pro jeho
slávu." Je však pravda, že u dokonalých touha po blaženosti je
často odsouzena láskou, a že jsou chvíle, kdy oni nepřemýšlejí
vysloveně o spáse.
2. Druhá propozice je neméně chybná. Nepochybně jsou svatí,
kteří měli velmi živý dojem ve vnitřní části své duše, že byli
spravedlivě zavrženi, ale nebylo to uvážené přesvědčení nejvyšší
části duše, jestliže někteří podmíněně obětovali svou spásu,
nebylo to absolutní obětování.
3. Také není přesné, že ve stavu čisté lásky by duše byla lhostejná ke své dokonalosti a k provádění ctností, viděli jsme naopak,
že svatá Terezie nepřestává doporučovat v nejvyšších stavech
dokonalosti péči o pokrok a o základní ctnosti.
4. Je konečně chybné, že v dokonalých stavech se ztrácí rozlišený
pohled na Ježíše Krista. Viděli jsme v č. 1472, že v přetvořujícím
spojení svaté Terezie měla vidění svatého lidství Ježíše Krista, je
však pravda, že v určitých přechodných chvílích na něho výhradně
nemyslíme.
; (Pozn.: Prosím vás, abyste si četli znovu jednu propozici a
druhou a zároveň kritiku k nim, neboť budu odpovídat jak
Fénelonovi, tak tradici.
1. Tradice vlastně radí, aby člověk byl v tom nejvyšším slova
smyslu sobecký, aby si přál pro sebe spásu jako něco, co je pro
člověka nejvýhodnější. Budete se divit, ale já v tomto bodě s
tradicí souhlasím, protože člověk na začátku své cesty k Bohu
nemá nic jiného, o co by se opřel, než své sobectví, svou sebelásku. Ovšem nakonec se jí bude muset zříci, a čím dále si jí bude
pomáhat, tím více se bude zpomalovat tempo jeho vývoje, až

nakonec se vývoj zastaví, protože sebeláska už měla být
odhozena jako použitím znehodnocené zboží.
Argumentace tradice, že Bůh si přeje spásu člověka, je sice
postavena na správném předpokladu, ale tento předpoklad se
nesmí oddělovat od jiných, stejnou měrou oprávněných
předpokladů o vůli boží. K jednomu z nich se tradice nemohla v
plné míře dopracovat vzhledem k některým církevně
kodifikovaným předsudkům: Přeje-li si Bůh spásu člověka, musí
jej vyvést ze stvořeného do nestvořeného, tj. k sobě. Řečeno z
jiné strany: Pro stvořeného člověka, který si pro sebe přeje spásu,
té spásy není, on jí nikdy nedosáhne, neboť člověk, pokud je
něčím stvořeným, může být jen prostředkem ke spáse, a tradice
dokonce ani neví, že nejen prostředkem ke spáse samotného
člověka, ale i k návratu všeho stvořeného k Bohu. Eckehart věděl,
že v lidské duši je něco nestvořeného, a na toto něco se napojí
vědomí člověka, a stane-li se to natrvalo, člověk je spasen. A
ještě jinak se dá říci, že smrtelný člověk nepřekročí práh
nesmrtelnosti, nýbrž jen v té své vnitřní podstatě, o které zatím
vůbec nemá zdání, v té podstatě, o které se zmínil Ježíš slovy
"bohové jste", neboť o ní věděl. Proto úsilí o spásu se musí vést
trochu nebo dokonce velmi rozdílnými cestami než jak navrhuje
tradice. Věčnost ani zdaleka není připravena jen pro oblažení
člověka, nýbrž pro jeho zbožštění. Z Ježíšových podobenství o
království božím se dá dokonce do značné míry pochopit, jak se
člověk stane Bohem, že bude svědkem boží existence, lásky a
poznání do nekonečna se v něm rozvíjejících, a nic více. Ještě
lépe by se dalo říci, že člověk bude svědkem nekonečnosti toho
všeho, a proto bude onou částicí, která bude konvergovat k
nekonečnu, bude poznamenána stvořitelskou fází na věky, a něco
takového se dá zakoušet už zde na zemi, jak nám toho byla
svědkem svatá Terezie, když jejíma nohama chodil Kristus, nebo
svatý Pavel, když se on zmenšoval, aby stále větší měrou v něm
mohl žít Kristus - Spasitel.
2. Přejděme k druhé propozici. Přečtěte si jak ji, tak i tradiční
repliku zároveň, jinak mi neporozumíte.
Už při prvním vstupu na přímou cestu v těch sedmnácti
letech jsem měl ničím nevyvratitelný dojem, že můj život do té
doby byl tak špatný, že jsem hoden zavržení, neodvrátím-li se od
něho, a že jsem se stal předmětem mimořádné boží milosti, když
mi Bůh ukazuje přesto cestu k němu. Ve skutečnosti jsem nebyl o
nic horší než jiní lidé, kteří si nic ze své špatnosti nedělají, ale
stalo se se mnou něco nového, otevřely se mé oči pro jiný svět
nebo pro nestvořené, tam přes tu nestvořenou jiskřičku duše, kte-

rá se ocitla náhle obnažena po splnění podmínek, o nichž už byla
mnohokráte řeč. Tím, že jsem se v té chvíli cítil ničím před tváří
boží, vyšel jsem poprvé ve svém životě ze stvořeného a dotkl
jsem se jako svědek nestvořeného. Souhlasím tedy s tím, že pocit
zavrženosti je chybný, ale musím prohlásit, že je přesto užitečný.
Je prostředkem bez kterého by nebylo možno jít dál.
Ještě totéž vám předvedu na vyšší úrovni, ke které jsem
dospěl stupňovitě, ale zde líčím vždy jen poslední fázi vzestupu do
určité duchovní výše, která pochopitelně není konečnou.
V koncentračním táboře jsem byl zprvu svědkem toho, že
jsem byl mučen nejistotou a ústrky stejně jako ostatní, kteří nešli
vědomě cestou k Bohu. A protože tedy nebylo mezi mnou a jimi
rozdílu, řečeno jinak, protože Bůh nečinil rozdílu mezi mnou a jimi,
protože jsem od něho neměl nejmenší útěchy, nabyl jsem znovu
ničím nevyvratitelný dojem, že jsem od Boha zavržen. Dojem byl
opět chybný, ale opět účelný. Pomocí něho jsem se mohl ve
chvíli, kdy se mě gestapák chystal zabít, zbavit sama sebe jako
něčeho bezcenného, a tím jsem se ocitl rázem tváří v tvář
Velikosti boží, a dokonce s následky, které přetrvaly. Vždyť jsem
na příklad potom poznával, že sám Bůh skrze mně miluje nebo
skrze mně poznává všechno, co si přeje abych poznal atd. Neměl
bych však zapomenout říci, že pocit zavrženosti trval několik dní,
před zásahem božím až do jeho zásahu. Nedivím se potom, že
někdo může mylně, ale účelně přebývat v pocitu zavrženosti delší
dobu, a že by dokonce nebylo účelné nějak příliš horlivě ho
přesvědčovat o tom, že tomu tak není. Jednak by se nedal
přesvědčit, protože "fakta" by ho přesvědčovala o opaku, jednak
by se porušila doba zrání, která ve všem všude existuje.
Nezapomínejme, že v těchto stavech člověk teprve odchází z
přírodního prostředí, to jest ze stvořeného, a potřebuje čas, který
ve stvořeném vládne. Tuto vládu nazývá tradice de facto, nikoliv
vysloveně, satanskou, a tak se dostává k pojmu satana.
Stav domnělého zavržení končí splněním podmínky
sebeodevzdání. Myslím, že tento stav může nastat na kterémkoliv
stupni a vždycky, když nastane nerovnováha mezi
sebeodevzdáním a hledáním Boha. Tento rozpor nestačí řešit v
oblasti mravní, jak je na první pohled patrno. Pozastavím-li se nad
tím, proč v mém případě ke stavu opuštěnosti došlo vlastně jen
jednou, na počátku pobytu v koncentračním táboře, mohu říci, že
protiváhou opuštěnosti byla u mně do té doby hlavně modlitba.
Její duch byl správný. Konal jsem ji zásadně proto, abych v ní
mohl Bohu patřit a jemu se odevzdat. Bůh bral tuto mou touhu
vážně, vážněji než já, takže svou odezvou vždycky předbíhal mé

touze. Bral si mě tolik, že jsem k tak velkému a úplnému
sebeodevzdání nebyl připraven a nebyl ochoten. Nikdo z lidí totiž
nemůže si udělat ani vzdálenou představu o tom, co je to být
Bohem tažen, dokud to nezažije. Člověk se snaží o ztrátu sama
sebe, kdežto Bůh si člověka bere z jeho stavu stvořenosti a táhne
ho do stavu nestvořeného, a v tom je velký rozdíl, neboť o tom si
nemůžeme předem učinit žádnou lidskou představu.
3. Čtěte teď třetí propozici.
Pociťoval jsem vždycky, když jsem v létech mezi začátkem
cesty a koncentračním táborem, tedy v období devíti let, utekl z
náruče boží strachem o sebe, že se mi nedostává odvahy sebe
ztratit, a protože se ono braní Bohem objevovalo v nejhlubší
podobě při modlitbě, rozhodoval jsem se v době mimo ní vždy
znovu a znovu, že už budu odvážnější a nebudu utíkat. Přestože
však zkušeností přibývalo odvahy, nebylo jí nikdy dosti, a tak
mohu říci, že jsem nikdy neměl pocit, že mé ctnosti jsou
dostačující a toužil jsem se v nich zdokonalovat, i když ne podle
nějakého oficiálního vzoru, nýbrž podle potřeby, která vyplývala z
mého stavu.
Za stav čisté lásky, bych považoval jen takový, ve kterém si
člověk uvědomuje, že v něm a skrze něho miluje sám Bůh. I v
tomto stavu lze mu na intenzitě dodat souhlasem, který se dá
vyjádřit jen praktikováním lásky, o které nám Bůh ukazuje, že je
jejím strůjcem. Tehdy nám Bůh dává mnohokráte větší příležitost
se osvědčit v lásce než dříve, protože se už nemusíme ohlížet po
sobě. Příkladem takové čisté lásky byla přítomnost Janova pod
křížem Páně. Nedbal na to, že se sám vystavuje nebezpečí smrti.
Za to se mu dostalo matky Panny Marie, za to také nemusel
zemřít násilnou smrtí jako ostatní apoštolové. Kdo měl násilím
zemřít, když dávno zemřel dobrovolně nenásilně?
4. Přejděme ke čtvrté propozici.
Fénelon správně napozoroval, co se děje s pokročilými
dušemi. Zde nelze argumentovat pomocí zážitku svaté Terezie.
Řekli jsme si, a je to napozorováno a pochopeno z Ježíšova
života: Bůh Spasitel si jde pro člověka tam, kde člověk je. Dostal-li
se člověk až do určitých výšek pomocí obrazů a citového poměru
k Bohu, zjeví se mu On napřed v obrazech a v citové extazi, ale je
to pouhý začátek vědomého spojení s Bohem, jakési uvedení
člověka do stavu spojení z pozice, do které se člověk propracoval
svým individuálním postupem. Jakmile se dostane přes tuto fázi,
Kristus pak začne jednat pomocí člověka, v němž se zrodil už ne
jako novorozeně bez vypovídací schopnosti, nýbrž jako Syn Boží

se schopností vědomě konat vůli boží. Zjevení se mají k tomuto
stavu jako extaze ke stavu úplného spojení.
A tím se dostáváme ke čtvrté propozici. Rozpory mezi tradicí
a Fénelonem tentokrát, jako už při mnohých jiných příležitostech
mezi oficiální linií tradice a heretiky vznikají, vznikaly a budou
vznikat tak dlouho, dokud se obě strany nenaučí číst Bibli. Kdyby
se měl nyní vyjádřit Ježíš k postoji obou stran, řekl: "Myslejí si, že
čtou a neumějí číst." Tato slova nevyslovil jen proto, že kázal k
lidem, kteří měli uši a neslyšeli, měli oči a neviděli, ježto jeho slova
nebyla ještě napsána.
Schopnost čtení v Bibli se zdokonaluje ochotou
uskutečňovat přečtené. Kdo neuskutečňuje například ve svém
životě, co Ježíš pro něho žil, proviňuje se proti pochopenému a
milosrdně mu zůstává skryto, v čem nechce Ježíše následovat.
Milosrdně proto, že četba Bible je pro čtenáře zavazující. Kdyby
pochopil více - uměl lépe číst - byl by více zavázán. Příklad: svatá
Terezie z Avily byla velmi poslušná vedení božího, a tak postupně
v životě Ježíšově nacházela poučení, které tam dříve nenašla.
Když však dospěl do stádia úplné vnitřní smrti, zjistila, že lidskými
silami a schopnostmi člověk není schopen vnitřně zemřít. Musí
sebe se vším všudy tak dalece opustit, aby za něj a s ním mohl
Ježíš znovu umřít na kříži. Dalo by se tedy zjednodušeně říci, že v
Bibli čte člověk tím dokonaleji, čím více se vzdává sám sebe i
svého úsudku o přečteném. Do této oblasti "svého úsudku o
přečteném" patří také tradiční přístup a chápání záležitostí
obsažených v Bibli. V době, kdy žil Molinos nebo Fénelon, bylo už
přesně stanoveno, jak se má Bibli rozumět a jak se jí rozumět
nemá. Takový předpis by ani v budoucnosti neměl být vydán,
protože četba Bible je četbou otevřenou, nikdy nedokončenou.
Totéž platí o všech textech, které nebyly psány z pouhé rozumové
úvahy. Mí přátelé těžce nesli, že jsem je plísnil za to, že musejí
číst několikrát, co jsem pro ně napsal, a že pokaždé v textu
najdou něco, co tam před tím neobjevili. Zjistili vlastně, že četba
duchovních textů je četbou otevřenou. A tak se stalo, že jak Fénelon, tak Molinos vyčetli v Bibli, co tam nevyčetl teolog, který se
řídil jen naučeným úsudkem, neměli však ze svého způsobu čtení
vyvodit uzavřenou soustavu. Té chyby se přece dopustila před
nimi už Církev a těžce na to doplácela.
Všimněme si ještě zkušenosti svaté Terezie z Lisieux, která
žila 1873-1897 a dospěla k velmi významné zkušenosti: Před
smrtí se cítila být opuštěna jak Kristem, tak Bohem Otcem i
Duchem Svatým, nikoliv však Pannou Marií. Nebyla opuštěna
svou nesmrtelnou duší. Čteme teď v Bibli: Ježíš Kristus na kříži

rezignuje na osobní vedení Bohem, což vyjádřil slovy: "Bože, proč
jsi mě opustil", a zároveň odevzdal svého ducha Bohu. Ještě
jednou: Ztrácí osobní vedení Bohem a přece Bohu odevzdává
svého ducha. Pannu Marii odevzdává Janovi. Převedení četby
Bible do pochopení zážitku svaté Terezie z Lisieux: Láska svaté
Terezie k Bohu ji natrvalo spojila s nesmrtelnou duší - světice
dospěla ke spáse. Úkolem nesmrtelné duše je vytvářet spojku
mezi smrtelným a nesmrtelným, mezi stvořeným a nestvořeným.
Jen tak pro zajímavost řeknu na závěr této kritiky něco o
zaměření své cesty k Bohu. Tato cesta má u každého člověka
individuální povahu, není napodobitelná do podrobností nikým
dalším. To platilo o těch, kteří už touto cestou šli před námi. Proto
není možné pro ni stanovit jiné než rámcové předpisy. Naučí-li se
však kdokoliv na této cestě číst z rámcového předpisu, jímž je
Ježíšův život, najde v něm pro svou cestu i ty nejpodrobnější
poučky, protože bude číst v Bibli vždy znovu a znovu a vždy jinak,
totiž vždy se z ní bude dovídat něco nového, právě to, co pro svou
cestu bude potřebovat, a co se z ní nikdo jiný nedočte.
Na počátku mé cesty se mi zdál sen o zaměření mé cesty:
Ocitl jsem se v Tišnově, kde mě skupina kněží zavedla ke bráně
kláštera, který ještě nebyl postaven. Stála tam jen brána a na ní
nahoře byla vytesána socha sedícího Ježíše Krista, který prstem
ukazoval do otevřené Bible. Kněží mi řekli, že mým úkolem je ten
klášter postavit. Prostora pro něj byla už vymezena kamennou zdí.
A teď k faktům stojícím vně snu a s ním souvisejících. V
Tišnově jsem před tímto snem nikdy nebyl, ani jsem přes něj nejel. Nevěděl jsem, že v Předklášteří u Tišnova opravdu už po mnoho staletí stojí klášter. Byl to ženský klášter. Po onom snu jsem
sice hodně cestoval, ale má cesta nevedla nikdy do Tišnova,
začal jsem však od roku 1943 přes Tišnov jezdit. Sen se mi zdál
roku 1930. Roku 1945 jsem pojal za manželku ženu Anežku z
Dolní Rožínky, nepříliš vzdálené od Tišnova. Z Rožínky jsem jezdil
nakupovat do okolních měst, do Nového Města na Moravě, do
Bystřice nad Pernštejnem a do Žďáru nad Sázavou, ale teprve 8.
8. 1968 jsem zajel na nákup také do Tišnova. Měl jsem čas
vyměřen tak, že jsem měl nákupy provést mezi příjezdem jednoho
a odjezdem druhého vlaku, který mě měl dovézt zpět. Tehdy jsem
se zeptal, kde to předklášteří je, a zjistil jsem podle vzdálenosti, že
doba mi nepostačí k návštěvě kláštera. Otálel jsem tedy trochu ve
městě, které je asi 20 minut vzdáleno od kláštera a prodlužoval
jsem svůj pobyt tak, abych nemusel čekat na nádraží. Když bylo
na čase odebrat se na nádraží, dal jsem se od pošty dolů na
cestu. Tu se ale strhl tak prudký déšť, že jsem se musel uchýlit

pod podloubí radnice. Doufal jsem, že déšť přestane včas. Ke
svému žalu jsem však shledal, že předpoklad byl chybný. Vlak
ujížděl ještě za deště. Protože pak déšť tak náhle přestal jak náhle
začal, a já měl několik hodin času, neměl jsem další výmluvu k
dispozici. Odebral jsem se před bránu kláštera. Brána vypadala
přesně tak, jak jsem ji viděl ve snu, až na to, že Ježíš Kristus tam
ukazuje na zavřenou Bibli, kdežto v mém snu byla otevřená.
Bráně té a celému klášteru se říká Porta coeli = Brána nebes.
Tolik o poslání a individuálním zaměření mé cesty. Z mého
vyprávění není patrno, že jsem se dost dlouhá léta vyhýbal
návštěvě Předklášteří u Tišnova, jen je jasné, že jsem tam byl
nakonec v pravém slova smyslu dostrkán. A tahle ukázka nechť je
čtenářům svědectvím o nezlomné milosti Boží, neboť já se dávám,
při své notorické nedůvěřivosti, do všeho dostrkat. Nejtěžším
postrkem byl koncentrační tábor. Také tomu jsem mohl velmi
snadno uniknout, kdybych byl býval poslušnější.
Byl bych rád, kdybyste z tohoto mého přiznání vyvodili tento
závěr: člověk, který se dal do všeho dostrkat, zaručeně není hoden ničeho z té milosti, které se mu neustále dostává. Vy, kteří
nebudete napodobovat mou neposlušnost pramenící z nevíry,
budete blahoslavení, protože jste uvěřili, přestože jste neviděli.
Koncem devatenáctého století přírodovědci měli dojem, že
zákony, které objevili, jsou neměnné a dokonale určují celý běh
vesmíru ve velkém i v malém. Kdyby byly tehdy tyto přírodovědy
zůstaly trčet na úrovni, na které se ocitly, byly by se odsoudily ke
směšnému údělu zaostávajícího outsidera, kterého technika
předstihla ke škodě samotné techniky. Ve dvacátém století přírodní vědy opět otevřely své brány pokroku, přijaly za vlastní rozbíjení atomů a teorii relativity a tím se smířily s faktem, že žádný
stav vědy není konečný, že každá věda, včetně jazykozpytu, je
vědou otevřenou a pozměnitelnou v samotných základech. Je nejvýš nutné, aby se s tímto faktem smířila i teologie a postupovala
na bazi experimentální přírodovědy. Kdysi teologie viděla i ve
svaté Terezii z Avily a ve svatém Janu z Kříže nebezpečné
novátory. Oba měli co dělat, aby obhájili svůj správný experiment.
Dnes jsou učiteli Církve.)
3. Polokvietistické tendence
(P. José, Etudes relig., 20. prosince 1897, str. 804, Mgr. A. farges.
Phén. mystiques, str. 174-184)
1487. Někdy se shledáváme v některých náboženských dílech,
jinak skvělých, s tendencemi více méně kvietistickými, které, majíli sloužit k vedení duší, mohou vést k omylům.

Hlavní chybou, která se vtírá do těchto knih, je, že, jak se
zdá, vštěpují se v nich všem duším, dokonce méně pokročilým,
dispozice trpnosti, které odpovídají ve skutečnosti až spojovací
cestě. Chce se dospět příliš brzo ke zjednodušení duchovní cesty
a zapomíná se, že u většiny duší toto zjednodušení může být užitečné až když prošly rozmlouvavým rozjímáním, důkladným
zpytováním svědomí a praxí mravních ctností. Jde tu o nedodržení
dobré kvality, jde o snahu učinit duše co možná nejrychleji
dokonalými potlačením mezistupňů a napovídáním od samého
počátku prostředků, kterými se může uspět jen u nejvyspělejších
duší.
1488. a) Právě tak, pod záminkami usnadnit nesobeckou lásku,
neposkytuje se patřičné místo křesťanské naději, předpokládá
se, že touha po věčném blahu je jen přídavná a že sláva boží je
vše. Ve skutečnosti však sláva boží a věčné blaho jsou spolu úzce
spjaty: neboť poznáním a láskou boží zajišťujeme jeho slávu, a
toto poznání a tato láska zakládají zároveň naše blaho. Místo aby
se oddělovaly tyto dva prvky, je třeba je naopak spojit a dokázat,
jak se harmonicky doplňují a dbají vždy toho, že uvažujeme-li o
nich odděleně, má sláva boží přednost.
b) Právě tak se příliš zdůrazňuje trpná stránka zbožnosti: nechává
se Bůh jednat v nás vložením se do jeho náruče, a nedodává se k
tomu, že k tomu dochází až když jsme se dlouhý čas cvičili v
aktivní zbožnosti.
c) Přistupuje-li se k prostředkům posvěcovacím, navrhují se
výlučně ty, které odpovídají spojovací cestě: kritizuje se například
metodické rozjímání s příčkami, jak se mu říká, praví se, že
podrobná rozhodnutí rozbíjejí jednotu duchovního života, je
tendence nahradit podrobné zpytování svědomí prostým letmým
pohledem. Zapomíná se však, že začátečníci obvykle nedospějí k
modlitbě jednoduchosti s celkovým rozhodnutím milovat Boha z
celého srdce svého, které musí být upřesněno, a mají-li se poznat
chyby a napravit je, je třeba se pustit do podrobností: spokojují se
příliš s jednoduchým pohledem na sebe, při kterém přetrvávají
jejich vášně a slabosti.
Krátce řečeno, příliš se zapomíná, že je třeba projít mnohými etapami, než se dospěje ke spojení s Bohem a k trpnému
stavu.
(Pozn.: S hlavní chybou
pozměněné podobě potýkalo
Weinfurterem v Československu
století. Weinfurter doporučoval

umírněného kvietismu se v
též hnutí založené Karlem
ve dvacátých letech dvacátého
dva prostředky k vědomému

spojení s Bohem, prostředky modlitební, i když je nenazýval
modlitbou, nýbrž jeden z nich tichou koncentrací a druhý
písmenovým cvičením. Duchovním otcem prvního prostředku byl
nepochybně Miguel de Molinos, zprostředkovaný nekatolickými
osobnostmi, duchovním otcem druhého prostředku byl J. B.
Kerning, 1774 až 1851. Zatímco při praktikování prvního
prostředku docházelo k chybám vyloženě kvietistickým, při
používání
druhého
prostředku
docházelo
k
chybám
polokvietistickým. Protože jsem sám od počátku nasadil
prostředek druhého typu a měl jsem možnost sledovat po desítky
let počínání a výsledky řady vážných pracovníků v tomto oboru,
mohl bych na konkrétních případech ukázat, jak a v čem se
chybovalo.
Především Weinfurterova cesta měla vést rovněž k velkému
zjednodušení a k nasazení hned od počátku spojovacích
prostředků. To by samo o sobě, podle mého soudu, nemělo být
chybou, nýbrž předností cesty, kdyby zjednodušení a nasazení
spojovacích prostředků se nedělo za cenu jednostrannosti,
nesoudnosti, chybného odhadu lidských možností a chybného
hodnocení výdobytků, a to je výčet chyb, kterých se dopouštěla
jak tradice, tak i kvietismus i weinfurterovci, i když každý z nich v
jiné podobě. O chybách tradice a Molinosových jsem se už
postupně zmínil. Zbývá mi všimnout si chyb weinfurterovců, pokud
jimi mohu osvětlit chyby umírněného kvietismu a jiných druhů
polokvietismu. Není bez zajímavosti, že se Weinfurter plně
shodoval jak s Molinosovými názory, tak i s názory paní
Guyonové, sám však kvietistou nebyl. Jinak tomu bylo s jeho
následovníky, a tento rozpor existoval pravděpodobně též mezi
původními propagátory různých druhů kvietismu a jejich
přívrženci. Molinos, Guyonová a Fénelon došli k určitým závěrům
po osobních zkušenostech, které vyplynuly z jejich specifické
cesty, nikým nenapodobitelné, kdežto následovníci se chopili jen
závěrů z něčeho, co nezažili.
O modlitbě, kterou doporučuje Karel Weinfurter v kapitole
"Meditace a koncentrace" v Ohnivém keři, str. 67 nn., 3. vydání,
Praha 1947, píše toto:
"Poznamenal jsem však, že v této kapitole popíši cvičení,
které nám poradil mystický vůdce před smrtí, přičemž podotkl, že
nastala teď tak příznivá doba pro všechny, kdo chtějí dosáhnout
vyšších cílů mystických, že není nutno mít vůdce a každý může
cvičit sám a sice po dlouhou dobu. Jakmile pak žák dosáhl jistého
vyššího stupně, dostaví se vůdce vyššího řádu. Ani toho není
vždy třeba ...

Cvičení, které onen vůdce poradil a jež je také - to zvlášť
podotýkám - s úspěchem prováděno mnohými jeho žáky, je
cvičení beze slov ...Ono cvičení nutno si představit takto:
Usedneme do pohodlného křesla nebo na pohovku. Přitom
nutno dbát toho, aby naše záda, týl a hlava byly v jedné kolmé
čáře. Ruce složíme buď vedle sebe nebo na kolena a zavřeme
oči, aby nás zpočátku nerušily zevní dojmy, a pak vyslovíme
krátkou modlitbu k Nejvyššímu, pomyslíme si, že chceme veškeré
svoje bytí a svoje nitro obětovat svému Mistru, načež vnoříme
svou mysl a celou svou pozornost do svého nitra, v němž si
představíme, jak jsem již napřed uvedl, Božství, v nějaké ideální
podobě. Čím je tento tvar jednodušší a prostší, tím lépe. Někteří
používají při této představě svítícího trojhranu, jiní svítícího
plamene, opět jiní hvězdy nebo perličky. Složitější představy jsou
vždycky těžší. A ještě k tomu prostší představa odpovídá spíše
účelu tohoto cvičení, ve kterém máme zamezit vstup všem
myšlenkám a dojmům a v němž se máme svou myslí ztotožnit se
svým vnitřním Božstvím, se kterým chceme splynout.
Představa plaménku, nebo hvězdy, či svítícího trojhranu je
také jen počáteční pomůckou, neboť i ta musí při delším cvičení
zmizet a naše vědomí, naše já, zakotveno v hlubinách našeho
nitra a v klíně našeho Boha, je si sice vědomo sama sebe a
zároveň předmětu své snahy, totiž svého Boha, ale ničeho jiného.
Žádná myšlenka, ani nejvyšší, žádná představa, ani nejčistší,
žádný obraz, ani nejsvětější nemá v této době zastínit naši mysl.
Ať se tam objeví cokoliv, vše musíme ihned vypudit a vrátit se do
hlubiny, abychom tam hleděli vytrvat nepohnutě v klínu božství.
Sluší se podotknout, že obrazy a sochy Božství a různých světců
jsou vlastně k tomu, aby napomáhaly koncentraci. Kdo má slabou
obraznost, nechť se dívá na obraz Krista, Panny Marie nebo
nějakého světce a nechť viděný dojem přenese do svého nitra a
soustřeďuje se naň. Tak si lze počínat před každým cvičením.
Tím způsobem docílíme naprostého vyprázdnění své mysli,
přerušíme přeměny myslícího principu a po čase dosáhneme
správné schopnosti koncentrační. Toto cvičení může bez
nebezpečí konat každý a dojde cíle, ovšem kdo nemá víry, nemá
také k němu síly. Radím každému, kdo by chtěl tato cvičení
provádět, aby napřed důkladně pročetl některý správný překlad
Bhagavad-Gíty, dále spisy Kerningovy a knihy doporučované v
časopisu "Psyche"..
K usnadnění tohoto cvičení lze do nitra "naslouchat", tj.
duševně i tělesně ztichnout tak, jako bychom z nitra očekávali

nějakou zprávu. Při tomto i následujících cvičeních musí žák vždy
dýchat nosem.
Pravá joga a mystika je koncentrace a nic jiného. Znali ji
také mnozí křesťanští světci pod jménem "modlitba klidu", na
příklad svatá Terezie" - konec citátu.
V další kapitole "Tichá koncentrace u křesťanských světců"
Weinfurter zmírňuje chybný dojem, který si čtenář může udělat z
četby tohoto návodu, neboť upozorňuje, že "bez milosti boží se
koncentrace nikomu nepodaří a tato milost ...musí být žákovi dána, chce-li to Bůh, i k nejmenším výsledkům i k pouhému začátku
a prvnímu pokusu..."
praví:

Při té příležitosti Weinfurter cituje svatou Terezii, která

"Nevím věru, jak bych se lépe vyjádřila. Domnívám se, že
jsem kdesi četla, že je to tak, jako když se ježek nebo želva
stáhnou do sebe. Kdo to napsal, musel tomu rozumět, ale přece
jen se zcela správně nehodí toto podobenství. Zmíněná zvířata se
totiž stáhnou, kdykoliv je jim libo, ale zde se to neděje podle naší
libosti, nýbrž stane se tak jen tehdy, když nám Bůh chce dopřát
této milosti. Podle mého mínění však je dává jeho majestát pouze
těm, kteří se již zbavili světských věcí, čímž rozumím u těch,
jejichž stav toho nepřipouští, alespoň jejich touhu po tom. Neboť
takové duše povolává Bůh, aby svoji pozornost věnovaly vnitřním
věcem, zvláštním způsobem" (Op. cit., str. 75.)
Když jsme si postavili výrok svaté Terezie vedle výroků
Weinfurtera, snadno vidíme rozdíl v jejich pojetí vnitřní modlitby
klidu. Přestože se Weinfurter shoduje s výroky svaté Terezie a
jinde s výroky Poulainovými ze spisu Graces d oraison, přece jen
zapomíná, že oba předpokládají dlouhou mravní a modlitební
přípravu k této modlitbě, která už má charakter spojovací, kdežto
Weinfurter zanedbává přípravu mravní vůbec a o stupních
modlitby, které předcházejí modlitbu ticha, praví jen:
"Meditace neboli hloubání je vlastně jenom předběžným
cvičením ve skutečném smyslu toho slova a nevede sama o sobě
k žádným přímým mystickým výsledkům... Nechci říci, že
meditace by nebyly užitečné.. Chceme-li mysticky meditovat,
musíme si utvořit jakýsi kruh logicky spolu spojených myšlenek,
které se musí týkat nejčistších a nejvyšších a nejideálnějších
pojmů. A svou mysl musíme donutit, aby se v tomto uzavřeném
kruhu pohybovala a stále se k němu vracela. Tím způsobem docílí
lidé mysli příliš roztříštěné a roztržité, že dovedou svou mysl
upoutat po nějakou dobu na určité představy. Přitom ovšem je

nutno, aby mysl z onoho kruhu nevybíhala k představám jiným
nebo docela k řetězům jiných myšlenek.
Jsou ovšem lidé, kteří takovéto meditační cvičení nepotřebují provádět. Jest mnoho lidí, kteří mohou ihned počít s vlastním
cvičením koncentračním, ale jiní potřebují nutně těchto předběžných cvičení meditačních." (op. cit. str. 51-52.)
Především je nutno říci, že provádí-li někdo koncentrační
cvičení podle návodu Weinfurterova nebo jeho blíže
neoznačeného vůdce jen s přípravou tzv. meditační a žádnou
jinou, buď místo soustředění na Boha bude muset honit
nežádoucí myšlenky a představy, nebo sice upadne do stavu
ticha, ale bude to jiný stav, daleko nižší, než o jakém mluví
například Poulain v již citovaném spisu. Bude to ticho daleko
méně duchovně plodné, bude to jen odpočinek duše, který se
bude lišit od tvrdého spánku beze snů jen tím, že člověk zůstává
při vědomí.
Chybně pojímá jak katolická teologie, tak Weinfurter
působení milosti při mystických stavech. Mám zkušenost s tím, že
po splnění určitých podmínek, které jsou rozdílné podle úrovně,
na které se člověk nachází a podle míry sebepoznání, dostavuje
se odezva ze strany boží zákonitě, ne jako milost, nýbrž jako
samočinně se dostavující účinek. Až potud nelze mluvit o milosti,
nýbrž nedostavuje-li se, co se nazývá milostí, dá se mluvit jen o
lidské neznalosti podmínek, z kterých se boží pomoc dostavuje,
nebo o neschopnosti člověka plnit podmínky pro navození těchto
následků. Pravda je, že lidé nevěděli a nevědí, co mají dělat a co
opomenout, aby se tzv. milost zákonitě dostavila, a proto jsou
svědkem toho, že jednou se dostaví, podruhé "ze záhadných
důvodů" nikoliv. Opět zdůrazňuji, že těmito záhadnými důvody
není nic jiného než neplnění podmínek vstupu božího do lidského
vědomí. Mluvil-li jsem o tom, že se má také něco opomenout, pak
jsem měl na mysli především zanechání touhy po této milosti. Ona
se nedostavuje proto, že po ní člověk touží, nýbrž proto, že člověk
touží patřit Bohu v tom nejširším slova smyslu, jednou třeba
intelektuálně, jednou hmotně, podle okolností. Odmyslíme-li si tzv.
nevyzpytatelný záměr boží, ono zlíbí-li se Bohu, dostává se k
pravé podstatě milosti boží: Že totiž od Boha se nám dostává
nesrovnatelně více milosti, než kolik si zasluhujeme svou snahou,
a že se nám dostává síly k uskutečnění něčeho, čeho bychom
nikdy svými schopnostmi nedosáhli. Otevírají se v nás prameny
vody živé, praskají pečetě tajemství, zjevují se nám souvislosti, o
kterých jsme neměli nikdy před tím ani tušení a podobně.

O podmínkách působení milosti boží jsem se zmínil
povšechně ve spisu Mystická koncentrace, a proto je zde nebudu
opakovat, ale doufám že se mi naskytne ještě příležitost rozvinout
je nikoliv jen obecně, nýbrž podle různých duchovních úrovní s
ohledem na harmonický vzestup duše a návod podaný životem
Ježíše Krista.
Dělají-li dva totéž, není to totéž. Už několikrát jsem se zmínil
o tom, jaký byl rozdíl mezi představou srdce Páně, která byla
vnuknuta svaté Marii Markétě Alacoque, a mezi toutéž představou
nevnuknutou, kterou si předsevezme kterýkoliv člověk. Tato druhá
neobsahuje sílu uskutečnění, postrádá obsah. Dalo by se říci, že
kdo si představuje Krista nebo nějakého světce z vlastní iniciativy,
buď se vůbec nepřibližuje, nebo se blíží velmi nepatrně k tomu,
koho si představuje, a jestliže se mu přece jen onen představou
vytvořený předmět projeví jako živá bytost, je to bytost uměle
vytvořená člověkem, který se takto soustřeďoval, nikoliv skutečný
Kristus nebo skutečný světec. Mluví-li pak taková bytost s
člověkem, jde o další sebeklam, u kterého lze jen velmi těžko
oddělit pravé od nepravého. Nápadné na všech slovních někdy
velmi vznešených projevech jest, že jsou přistřižena podle
způsobu, jakým dotyčný člověk věří. Zde je těžko obecně popsat
dělicí čáru mezi klamem a pravdou. Jestliže například u svaté
Kateřiny Sienské převažovala v jejím slovním styku s Bohem
pravda, u Marie z Agrey, jak se ukázalo, převažoval sebeklam. Ve
všech případech i v případě svaté Terezie z Avily, bych považoval
z bezpečnostních důvodů takový slovní styk jen za užitečné
osobní vedení dotyčných duší, a nic více, a nemohl bych, při
zachování dobrého svědomí, radit, aby někdo jiný se řídil
konkrétním obsahem dotyčných projevů. Tentokrát Weinfurter
správně cituje svatého Jana z Kříže z jeho Temné noci II. kap.
XVII.:
"Tato mystická teologie nebo vnitřní moudrost je tak prostá,
tak duchovní a všeobecná, že rozum ji přijímá bez jakéhokoliv
obrazného roucha nebo smyslově postřehnutelných představ."
Dále praví: "Ve druhé noci duše jsou smysly a duch úplně
odpoutány od každé představy obrazotvornosti a od všeho
smyslového."
(ibidem, k. II.)
Měl jsem to štěstí, že hned při prvním závanu věčnosti v
těch sedmnácti letech se nevetřela do tohoto stavu ani jedná
představa jak slovní, tak obrazová, a ani jí nebylo zapotřebí.
Opakoval-li jsem jméno boží při obdobné koncentraci, ukázalo se
záhy, že ani je nemohu dále říkat, slovo mi bylo bráno od úst přes

můj velký odpor. Když později nastoupily tělesné pocity při tom, co
Weinfurter nazývá mystickou koncentrací, věděl jsem, že jde o
něco nežádoucího, za co se musím dostat, i když mi někdy trvalo
dost dlouho, než jsem se od toho odpoutal, přestože jsem
poznával, že jsou to projevy duševních sil, nikoliv projevy boží.
Zvláště při sveřepém opakování jména božího se tyto pocity
stupňují do vln probíhajících celým tělem, a byly případy, že
někteří lidé byli tímto způsobem vnitřně spalováni, jakmile jen
pomysleli na slovo boží, a prosili mě, abych jim od toho odpomohl.
Ne vždycky se nám to povedlo. Člověk při tak zvaném
písmenovém cvičení, které rovněž hlásal Weinfurter, rozpoutá v
sobě někdy duševní síly, které ho celého i fyzicky přetavují. Jsem
však dalek toho, abych považoval tyto projevy za úplně zbytečné,
jednak proto, že člověk na jejich překonání může vynaložit
správné úsilí dostat se za projevené, čímž se uschopní k vyššímu
poznání a obezřetnosti, jednak proto, že tyto síly působí v těle
proměny, bez kterých by tělo těžko vydrželo přenos a dopad
vyššího poznání, ve kterém je velmi jemné, ale vysoké napětí,
podobné elektrickému náboji. Dotkl-li se mě někdo při mé
koncentraci, dostal ránu jako od vysokého napětí. Projevy, které
například popisuje svatá Terezie, byly pro ni nutné, a mám za to,
že je jich zapotřebí v jiné míře a v jiném hávu u každého člověka.
Ovšem jsou to jen přechodně nutní pomocníci. Někdy vyplynou
samovolně ze situace, do které se člověk dostane. Před několika
dny jsem na příklad po styku se dvěma nemluvňaty zažil vstup
duše do lidského těla při narození dítěte na tento svět. Tento
zážitek by se byl vůbec nikdy nedostavil, kdybych se byl nestýkal
vnitřně důvěrně s vnoučaty Petrem a Petrou, u nichž tento zápis
byl ještě živý, tj. nebyl překryt jinými novějšími a významnějšími
zápisy. Není tohoto zážitku nikomu dalšímu zapotřebí, kdo se
nestýká s tak malými dětmi a takovým způsobem a za takovým
účelem, jako já.
Když už jsem mluvil o zápisu, napadá mi, že bych měl o něm
říci něco více. V člověku jsou to zápisy pamětné jako jiné pozdější
zápisy, které se však mohou vybavit z podvědomí. Bylo by dobře
se v nich vyznat aspoň po následující stránce: Tyto zápisy se
nacházejí na nějakých vnitřních drahách v našem těle. Některé z
těchto drah jsou snadno přístupné a jaksi oživitelné. Tak například
pohlavní pud právě jako kterákoliv vášeň, je zapsána na dráze, na
které se hromadí pohlavní síly. Jakmile se jejich hladina zdvihne a
dotkne se místa minulého zápisu, je v našem vědomí živý, v
našem vědomí oživne zápis, který byl před tím v klidu. Byl jsem
často dotazován i starými lidmi, proč se u nich dostavují smyslné
představy, které u nich už nemají žádné opodstatnění. Zde byla

dána odpověď na tyto dotazy. V případě styku s vnoučaty ocitl
jsem se na stejných drahách, na jejich drahách, které jsou ještě u
nich živé, a na jejichž obsah si třebas oni už nikdy nedokáží
vzpomenout, až začnou mluvit, nebo až budou dospělí,
nesestoupí-li sami do stavu být jako dítě nebo dokonce nenarodí-li
se znovu. V okamžiku smrti se pak uvolňují všechny síly, které
dříve byly vázány na určité dráhy, a proto může před zraky
člověka proběhnout celý život, a jsou-li v něm světlé okamžiky,
mohou se stát znovu novým požehnáním pro dotyčného člověka.
Probíhá-li tento proces typem posledního soudu, čemuž obyčejně
v okamžiku smrti tak nebývá, oddělí se temné od světlého natrvalo. Tohle se dá spíše zažít mnohem dříve než v okamžiku smrti a z
toho chybně usuzoval Molinos, že už potom nezáleží na tom, co
člověk dělá. Svatý Jan praví, že znovuzrozený nehřeší, ale platí
zde i další zkušenost, že znovuzrozený, chce-li, může se znovu
odít do kterékoliv své slabosti i přednosti, a pak hřeší a koná
dobro nanovo a jeho hříchy a přednosti na jeho duchovní úrovni
mají daleko širší a větší vliv než hříchy a přednosti před
znovuzrozením. Příkladem toho byla například Šedá eminence,
která rozpoutala třicetiletou válku a s ní všechno ostatní vření až
dodneška. Viz skvělé románové zpracování Aldous Huxleye: Šedá
eminence.)
Kapitola III.
Mimořádné mystické projevy
1489. Popisujíce nazírání, ponechali jsme stranou mimořádné
projevy, které, zvláště počínaje extatickým spojením, často
doplňují vize, zjevení atd. A protože démon napodobuje boží dílo,
existují někdy též u mystiků dobrých či špatných ďábelské projevy.
Promluvím postupně o projevech božích a pak o ďábelských.
Článek I. Mimořádné božské mystické projevy
(Svatá Terezie, Vie, kap. XXV-XXX, Hrad duše, 6. komnata et alibi
pasdim, Sv. Jan z Kříže, kn. II., kap. XXI-XXX et alibi passim,
Alvarez de Paz, op. cit., svazek III., kniha V, část IV., de discretione spirituum, M. Godinez, Praxis theol. myst., kniha IV., P. l,
Ribet, Le Mystique divine, kap. XX-XXIII, A. Saudreau, L Etat
mystique, vyd. 1921, kap. XVII-XXI, P. Garrigou-Lagrange,
Perfect. et contemplation, sv. II., str. 536-562, Mgr A. Farges,
Pdén. mystigues, II. část.)
Rozeznáváme dva druhy projevu tohoto typu: intelektuální a
psychofysiologické.
§ I. Božské intelektuální projevy

Tyto projevy se dělí na dva hlavní druhy:
na soukromá zjevení a na milosti zdarma dané.
I. Soukromá zjevení
Vysvětlíme: 1. jejich povahu, 2. pravidla rozlišení na pravá a
nepravá zjevení.
1. Povaha soukromých zjevení
1490. A. Rozdíl mezi soukromými a veřejnými zjeveními. Boží
zjevení je obecně nadpřirozený projev způsobený Bohem o nějaké
skryté pravdě. Děje-li se tento projev pro dobro celé Církve, jde o
zjevení veřejné, jestliže se děje pro užitek jen těch, kteří jsou jím
obdaření, nazýváme jej zjevením soukromým. Budeme zde mluvit
jen o tomto posledním.
Docházelo ve všech dobách k soukromým zjevením: Písmo
a kanonizační procesy nám o tom svědčí. Tato zjevení nejsou
součástí katolické víry, která se opírá jen o materiál obsažený v
Písmu a o Tradici a svěřený k interpretaci svaté Církvi. Neukládají
se tedy k věření všem věřícím, když je Církev schválí, nezavazuje
nás tím k tomu, abychom jim věřili, nýbrž pouze dovoluje, praví
Benedikt XIV., aby byly zveřejněny pro poučení a výchovu věřících: souhlasíme-li s nimi, není tedy aktem katolické víry, nýbrž
aktem lidské víry, že tato zjevení jsou možná a nábožně věrohodná. Nemohou se zveřejňovat bez schválení církevní autority.
Avšak mnozí teologové myslí, že samotné osoby, jimž se
dostalo těchto zjevení, a ti, jimž Bůh zjevil svou vůli, mohou v ně
věřit pravou vírou, pokud mají určité důkazy o jejich věrohodnosti.
1491. B. Jak se dějí zjevení. Dějí se třemi různými způsoby:
viděními, nadpřirozenými slovy, božími doteky.
a) Vidění jsou nadpřirozeným vnímáním předmětu, přirozeně
neviditelného člověkem. Jsou to tedy jen tehdy zjeveními, když
odhalují skryté pravdy. Jsou trojího druhu: smyslové, pomyslnéimaginární, nebo čistě intelektuální.
1. Vidění smyslové nebo tělesné, která se nazývají též zjeveními,
jsou taková, při nichž smysly vnímají objektivní skutečnost, kterou
člověk přirozeně nevidí. Není třeba, aby vnímaný předmět byl z
masa a kostí, stačí, když je to smyslový nebo světelný útvar.
Tímto způsobem se má obecně za to, se svatým Tomášem
Akvinským, že Pán Ježíš, po svém nanebevzetí, se zjevil osobně
jen velmi zřídka, zjevuje se tedy obvykle jen ve hmatatelném tvaru,
který však není pravým tělem. Zjeví-li se ve svátosti oltářní,
vysvětluje se to dvěma způsoby, jak praví svatý Tomáš: buď jako

zázračný dojem ve zrakových orgánech - v případě, že je viditelný
jen jedním člověkem, nebo vzduchovou formací ve skutečně
hmatatelné formě, ale odlišné od samotného těla Páně Ježíše,
neboť, jak dodává, tělo Spasitelovo nemůže být vidět v jeho vlastní
formě na jediném místě: "Corupus Christinon potes in propria
specie videri nisi in uno loco, in quo definitive continetur." (Sum.
theol. III., ot. 76, odp. 8 - totéž vyplývá ze svědectví svaté Terezie,
Relat. XIII, Oeuvres, sv.II, str. 234: Pochopila jsem z určitých věcí,
které mi řekl, že po tom, co se vrátil na nebesa, nikdy nesestoupil
na zem, aby se stýkal s lidmi, leda ve svátosti oltářní.")
Co je řečeno o Pánu Ježíši, vztahuje se též na Pannu Marii,
takže, když se zjevila v Lourdech, její tělo zůstalo v nebi na místě
zjevení byla jen smyslová forma ji zastupující. "Tím se také
vysvětluje, že se zjevuje pokaždé v jiné podobě.
(Pozn.: Opět se zde vyskytuje ona nehorázná forma tvrzení:
"Její tělo zůstalo v nebi." Je-li nebe stavem a ne místem, a tomu
tak je, pak musíme zrevidovat pochopení oněch událostí jako bylo
nanebevstoupení Páně nebo nanebevzetí Panny Marie. Ti, kdo
viděli stoupat k nebi Pána Ježíše, ocitli se ve stavu nebe, a proto
tento vzestup mohli vnímat. Kdyby byl býval přítomen někdo jiný,
kdo nebyl schopen vejít do stavu nebe, nebyl by viděl vůbec nic.
Ptám se, kde byl Pán Ježíš, když zmizel zprostředka lidí dávno
před svým ukřižováním a zmrtvýchvstáním? Dovedl přece
libovolně přejít do jiného stavu než ve kterém zde na světě žijeme,
a v tomto stavu nebyl viditelný, protože ostatní lidé tam za ním
nemohli, neměli schopnost tam za ním vejít. A to, prosím nevešel
do stavu nebe, nýbrž do stavu mnohem nižšího. Stavů, které
nejsou vnímatelné, je mnoho. Ale i stav samotného nebe má své
stupně, jak už prozradil svatý Pavel svým výrokem: "Byl jsem
vytržen do třetího nebe", a zřejmě to nebylo ještě dosti vysoko
vzhledem k tomu, jaký vývoj potom musel ještě prodělat a do jaké
míry i tento stav ho mohl nechat nevědomým. Podobně
apoštolové přítomní nanebevstoupení Páně, mohli být jeho
svědky ve svém nižším stavu nebe, ale jak Ježíš přecházel do
vyššího stavu nebe, museli mít neklamný dojem, že se před jejich
zraky rozplývá ve výšinách. Tady vykladače vždycky mýlilo, že ho
apoštolové viděli vstupovat od země nahoru, z čehož mylně
usoudili, že nebe je někde nahoře na obloze. To byla velká rána
pravdě. Všechny duševní síly, kterými člověk vládne zde na zemi
potud, pokud vnímá jen hmotný svět, tíhnou jaksi dolů, do tohoto
světa, kdežto probudí-li se automatismus (2), vzbudí se síly, které
odvádějí člověka z pouhé hmoty, zbavují ho oné pomíjející
gravitace i v jeho pohledu, i v jeho smyslové činnosti. Lidé jednou

zastihli svatou Terezii rozmlouvající se svatým Janem z Kříže, jak
se oba vznášejí dost vysoko nad zemí a nevědí o tom. Zrušili
zemskou gravitaci, přestože na něco podobného vůbec
nepomysleli. Je pravděpodobné, že Pán Ježíš napřed při svém
nanebevstoupení zrušil pozemskou gravitaci, aby dokázal, že
nejde o stav pozemský, pak postupně zrušil i viditelnost svého
těla, už bez dalšího záměru, protože prostě svým povýšením vnitřního stavu unikl z dosahu vnímání apoštolů. Člověk se nemusí
nutně stát neviditelným při vstupu do vyššího duševního stavu,
záleží na tom, z jaké pozice do tohoto stavu vstupuje. Kdyby tam
vstupoval pomocí hmoty, jak jsem líčil na svém případu z května
1934, byl by nehmatatelný, smysly nevnímatelný, kdežto
vstupoval-li by tam obdobně jako se vstupuje do spánku, zůstal by
smyslově vnímatelný. Tehdy roku 1934 jsem se soustřeďoval na
Boha přes hmotu, a Bůh si mě proto vzal i s ní, mělo-li být mé soustředění úplné.
Teď však potřebuji ukázat opak: Jak se nehmotné může stát
hmotným, nebo aspoň viditelným, a to z kterékoliv úrovně. Začnu
s úrovni nejnižší a nejbližší pozemskému životu, s úrovní, do které
běžně přichází člověk po smrti fyzického těla a kde dožívá tento
svůj pozemský život. Není to ani očistec, ani peklo, ani ráj, ani
nebe, nýbrž je to stav podobný pozemskému, neboť příroda
nedělá skoků, takže mnozí, kteří tam vejdou, ani si neuvědomují,
že fyzicky zemřeli a že se zbavili mnohého, co už tam nepotřebují.
Před několika lety zemřela paní Lukešová, dobrá známá
naší rodiny, především věrná přítelkyně mé matky. Navštěvoval
jsem ji dost často. Byla podobně založena jako já a pěstovala
vnitřní modlitbu. Protože však byla tělesně velmi zesláblá, jen
duševně čilá, neměla dost osobních sil k tomu, aby do své
modlitby vložila patřičnou váhu. Proto jsem ji naučil užívat pokynů,
které poskytla blahoslavená Anežka Česká jednomu mému příteli
L. L. v koncentračním táboře po mém odchodu odtamtud.
Stručně vypovím, co se tehdy stalo v koncentračním táboře,
protože bez toho byste neporozuměli dalšímu výkladu, nebo byste
nevěděli, jak se to mohlo stát.
Odcházel jsem z koncentračního tábora dříve než onen
přítel, kterého jsem tam poučoval o vnitřní modlitbě a jejím cíli. K
večeru jednoho dne jsem byl s jinými 180 vězni vyvolán před blok,
oddělen od těch studentů, kteří nebyli vyvoláni. My jsme pak byli
odveleni do místnosti, kde nebylo ani okenních tabulí, ani slamníků na spaní, ani přikrývek. Tak jsme byli ponecháni až do rána,
nevědoucí, zda budeme popraveni nebo odvoláni někam jinam.
Když ráno příštího dne ostatní studenti se vraceli z ranního

hlášení do ubikací, šel kolem mého okna také L. L. a ptal se mě.
"Co si teď počnu bez tebe?" Nebylo možno se dlouho zastavovat
pod okny, a proto jsem mu odpověděl jen: "Byl-li jsi veden Bohem
skrze mě, můžeš být bez starostí, bude o tebe postaráno lépe,
než když jsem byl blízko tebe." Když se dotyčný přítel za dlouhý
čas vrátil z koncentračního tábora, setkal se se mnou a vyprávěl
mi, co se stalo s ním po mém odchodu: "Hned tu noc po tvém
odchodu jsem se ve snu setkal s člověkem, který mi slíbil, že mě
povede. S člověkem jsem se potom setkal při ranním hlášení. Byl
to Němec z Prahy, jakýsi Schreiber, který o sobě prohlásil, že je
ve styku s blahoslavenou Anežkou Českou. Byl sice na jiném
bloku než já, ale já jsem byl ihned po tom přeložen do jeho bloku,
takže jsme bydleli vedle sebe. Poradil mi, abych si sedl proti němu
na slamník, že mě seznámí s blahoslavenou Anežkou a ta že mi
poskytne potřebné rady. Měl jsem se soustřeďovat, jak jen jsem
dovedl, na Boha. Učinil jsem to. Ačkoliv v té chvíli a v malé
noclehárně bylo 150 hlučně rozprávějících lidí a byli jsme v tom
prostředí natěsnáni jeden vedle druhého, všechny zvuky pro mně
utichly a v mém zraku se celé okolí rozlilo do stříbrné mlhy. Tu
jsem za sebou slyšel hlas: "Já jsem Anežka Přemyslovna a beru
tě pod svou ochranu. Na důkaz toho na tebe vkládám svůj
ochranný plášť." Cítil jsem tíhu toho pláště, ale nevzpíral jsem se.
Ani pak jsem neviděl nic, ani Schreibera proti sobě. Blahoslavená
Anežka řekla, že si mohu přát tři věci, které se bude snažit mně
splnit. Přál jsem si vědět jen, zda se dostanu z koncentráku domů
a jak mám postupovat dál. Ujistila mě, že se domů dostanu, ale že
ten den, co přijdu domů, budu svědkem smutné události, která se
bude mě týkat. Bydlel jsem kdesi u Bohumína, a když jsem se
vrátil domů, vynášeli zrovna v rakvi mrtvého mého otce, takže mi
nezbývalo nic jiného, než abych se připojil ke smutečnímu
průvodu.
Její informace o mém dalším postupu na cestě byly velmi
cenné. Řekla mi, že člověk, který je oslaben nemocí, podvýživou
nebo stářím, postrádá sil ke vroucí modlitbě toho druhu, jak
navrhoval předešlý rádce. Je třeba se naučit načerpat před
modlitbou sílu z vesmíru, vlastně od Boha, a naplnit jí své tělo.
Radila mi, abych si představoval, že zhůry se na mně line
vodopád síly jako stříbrný proud a že mě celého obtéká a
prostupuje. Radila mi, abych tuto sílu chytal též do dlaní
polorozpažených paží. Má modlitba pak opravdu nabyla na
intenzitě a hravě jsem překonával tělesnou slabost, která se dříve
při modlitbě hlásila malátností a únavou."

Až potud hlášení od přítele z koncentračního tábora. Poradil
jsem totéž paní Lukešové. Svěřila se mi též, že její rodina nevěří
příliš v posmrtný život a že by ji ráda, až umře, přesvědčila o
skutečnosti dalšího pokračování života. Poradil jsem jí, aby po
smrti prováděla představové cvičení, které radila mému příteli
blahoslavená Anežka a to tak dlouho, až se přesvědčí, že je
fyzicky hmotná zvednutím nějaké hmotné věci nepatrné váhy.
Paní Lukešová provedla svůj důkaz jedinečným způsobem.
Poslední rok před smrtí bydlela v Praze 10 - Zahradní město, u
své dcery D. R. Měla svou místnost v prvním poschodí, kam se
chodilo z přízemí, kde bydlela dcera s manželem. Paní Lukešová
měla nahoře u postele zvonek, na který zazvonila vždycky, když
potřebovala pomoc. Ten zvonek tam zůstal i po její smrti. Několik
dní po její smrti ten zvonek večer náhle v místnosti zazvonil.
Všichni dole v místnosti ztrnuli, protože nahoře nikdo nebyl. Paní
Lukešová byla dávno pohřbena. Konečně se dcera Dáša
odhodlala jít nahoru. Už na schodišti viděla, že z horní místnosti
vychází intenzivní žluté světlo. Nahoře, oděná tímto světlem, stála
paní Lukešová s polorozpjatýma rukama, jak jsem ji to učil, a
radostně se dívala na svou dceru. Nepromluvila.
Paní Lukešová se tedy naučila pomocí zkušenosti
blahoslavené Anežky Přemyslovny se zhmotnit. Není pochyby, že
i ve chvíli zhmotnění byla živa v posmrtném stavu, v jakém žijí i
ostatní zemřelí, kteří nejsou viditelní. V onom stavu nebyla
omezena pozemským tělem, v jakém se objevila své dceři, mohla
však způsobit dočasné omezení tělem, ve kterém se objevila, a
které tam v posmrtném stavu nemá jinou funkci než funkčně
bývalého obalu vědomí. Z tohoto vysvětlení by se dalo aspoň
částečně pochopit, jak je tomu, zjeví-li se Kristus nebo Panna
Maria nebo někteří svatí.
Ježíš Kristus už nežije v těle, nýbrž v nestvořeném stavu
božím, který nemá žádné přívlastky jako je tvar nebo jakékoliv
časoprostorové omezení, řeč, hmotnost a podobně. Tím se liší od
všech zemřelých typu neznovuzrozený člověk. Zjeví-li se člověku,
pak lidskou podobu mu z větší části dodá člověk, jemuž se zjeví.
Proto se každému zjeví podle jeho osobního ideálu způsobem,
který odpovídá ideálním představám příslušného člověka, tedy
každému v jiné podobě. To není známkou nepravosti takového
zjevení, nýbrž přístupu dotyčného jednotlivce ke zjevenému.
Tvrdím-li, že lidskou podobu zjevení z větší části obstará
člověk, chci tím říci, že zbytek pochází z vnitřního obsahu zjevení,
který je při každém pravdivém, tj. nevsugerovaném zjevení tím
hlavním. Vnitřním obsahem zjevení nemíním případná slova, která

při něm člověk někdy slyší, ta jsou už jen pouhým lidským
přetlumočením vnitřního obsahu, nýbrž považuji za něj ono
požehnání, které z něho pochází a které přesahuje ve všech
směrech lidské očekávání a lidské možnosti, přínos, o kterém se
dá s jistotou říci, že není lidského původu a který je pravým
znakem milosti boží posvěcující. Vždyť opravdu posvěcuje
člověka.
Všimnu si opět vlastní zkušenosti, kterou by mnozí za
zjevení nepovažovali, protože se při něm nevyskytoval ani tvar,
ani slovo. Při onom "vidění" Boha v plzeňském muzeu v mých
sedmnácti letech jsem ani nic neviděl, ani neslyšel, ani nehmatal.
Všechny smysly byly vyšší mocí vypnuty. Byla vypnuta i povídavá
a rozjímavá mysl. Avšak nezmizelo vědomí a dostavilo se
požehnání tak velké, že jsem ihned nabyl jistoty o nesmrtelné
podstatě člověka, nabyl jsem sílu k tomu, abych nežil jako předtím
a získal přístup k poznání, které nebylo založeno na úsudku, nebo
na něčem naučeném a na paměti, nýbrž bylo absolutně nezávislé
na rozumu a paměti. A toto požehnání se po devět let rozvíjelo
pouhou znalostí přístupu k němu a praktikováním tohoto přístupu,
a po devíti letech přešlo další měrou odstupu od sebe do vyššího
a snazšího a samovolnějšího projevu, nikdy však na sebe nevzalo
časoprostorové přívlastky, jakými jsou například tvar a slovo. Jen
v prvních devíti letech se potřebovalo prodírat do vědomí světlem,
které by se dalo označit jako třesknutí světla s okamžitým
proniknutím poznání.
Osobně bych taková vidění Boha, Panny Marie a svatých,
která by se odívala do tvaru a do slov, pokud by se přihodila mně,
považoval za důkladné omezení a ponížení onoho "vidění" bez
tvaru a beze slov, které dodává "jen" jistotu o poznávaném. Mám
však pochopení i pro vidění jiných lidí, při kterých je zúčastněna
lidská představa a lidské slovo, protože toho je pro dotyčného
člověka zapotřebí. Kdyby však člověk toho nepotřeboval, bylo by
to pro něho velkým přínosem. Odění slovem a tvarem je také
příznakem toho, že nejsou odbourány i jiné představy, třeba velmi
bludné, o Bohu, o nebi, peklu, ráji a tak dále. Vůbec mě potom
nepodivuje, že i velcí svatí si ponechali chybné představy o nebi
jako místu. Ovšem toto časoprostorové odění věcí božích, které
jen označovalo přístupovou cestu k poznání, mělo zůstat jejich
soukromou zkušeností. Nestalo-li se tak, zmátli jiné, kterým pak
tato kulisa zakryla pravdu.)
1492. 2. Vidění imaginární nebo představivá jsou taková, která
jsou způsobena v představě Bohem nebo anděly, ve stavu bdělém
nebo ve spánku. Tak se zjevil mnohokrát anděl svatému Josefu ve

spánku a svatá Terezie popisuje mnohá představivá zjevení lidství
Pána Ježíše, která měla v bdělém stavu (Vie, kap. XXVIII.), často
jsou tato vidění doprovázena intelektuálním viděním, které vysvětluje jejich význam. (Vie, kap. XXIV.). Někdy se ve vidění
prochází vzdálenými krajinami: pak jsou to zjevení, která po většinu času trvání jsou povahy imaginární.
(Pozn.: Vidění obrazová by byla většinou nepochopitelná,
kdyby nebyla vysvětlena. Už pravý mystický sen má povahu úplné
nebo částečné nesrozumitelnosti. Podstatné na něm není, jak mu
porozumíme, nýbrž jakou z něho načerpáme sílu. Jestliže ta se
dostavila, ani není zapotřebí výkladu. Tím nechci říci, že by byl
mystický sen nevysvětlitelný, ale obvykle mu porozumí aspoň
zčásti někdo jiný než komu se zdál, čímž je podán důkaz o tom, že
si jej člověk nevymyslel, zvláště když se dá vysvětlit beze zbytku
do všech podrobností, i těch, které jeho nositel zapomněl vykladači říci. Svatá Jana z Arku měla před svou popravou zjevení Ježíše Krista, který jí řekl, že nezemře a zvítězí. Nerozuměla mu a
myslela si, že buď nebude popravena, nebo se při popravě stane
zázrak. Nic z toho se nestalo, přestože fakticky zvítězila. Jinde
jsem vyprávěl o podobném zjevení svatého Františka, kterému
porozuměl až za mnoho let.)
1493. 3. Intelektuální vidění jsou taková, při kterých duch vnímá
duchovní pravdu bez smyslových forem: takové bylo vidění svaté
Terezie, o kterém jsme se zmínili v č. 1473. Tato vidění jsou
založena buď na ideích už získaných, nebo pocházejí z vlitých
způsobů, které reprezentují lépe boží věci než ideje získané.
Někdy jsou temná a jindy jsou jasná, avšak trvají jen chvíli. Tak
například vidění, které měl svatý Pavel na cestě do Damašku, bylo
zároveň smyslové, když viděl záblesk světla, představové, když
spatřil podobu Ananiášovu ve své představě a intelektuální, když
pochopil, co s ním Bůh zamýšlí.
(Pozn.: Skutky apoštolské píší obrácení Saula před
Damaškem v kap. IX, verš 1 až 18, toto: Saul nepřestával
vyhrožovat učedníkům Páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k
veleknězi a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagogy v
Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže a ženy, kteří se hlásí k
tomu směru a přivést je v poutech do Jeruzaléma. Na cestě, když
už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe.
Padl na zem a uslyšel hlas: "Saule, Saule, proč mne
pronásleduješ?" Saul řekl: "Kdo jsi, Pane?" On odpověděl: "Já
jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň, jdi do města a tam se
dovíš, co máš dělat." Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a
nebyli schopni slova, slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho. Saul

vstal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a
dovést do Damašku. Po tři dny neviděl, nic nejedl a nepil. V
Damašku žil jeden učedník, jménem Ananiáš. Toho Pán ve vidění
zavolal: "Ananiáši!" On odpověděl. "Zde jsem, Pane." Pán mu řekl:
"Jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá, a v domě Judově
vyhledej Saula z Tarsu. Právě se modlí a dostalo se mu vidění,
jak k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj ruce, aby
opět viděl." Ananiáš odpověděl: "Pane, mnoho lidí mi vyprávělo o
tom člověku, kolik zla způsobil bratřím v Jeruzalémě. Také zde má
od velekněží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé jméno.
Pán mu však řekl: "Jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si
zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským.
Ukáži mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno." Ananiáš
šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl: "Saule, můj
bratře, posílá mě k tobě Pán - ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé
cestě, chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem svatým." Tu
jakoby mu s očí spadly šupiny, zase viděl a hned se dal pokřtít.
Pak přijal pokrm a síla se mu vrátila.
Pozastavme se trochu nad tímto viděním, protože je tak
podrobně popsáno i s okolnostmi a vztahy k jiným lidem.
Pochopitelně, v Bibli se dočítáme jen o důsledcích, pokud se dají
vyjádřit dějem. Tak tomu bylo s celým vyprávěním o životě Ježíše
Krista. Je to tradiční způsob psaní, jak jej známe už ze Starého
zákona. Co jsem řekl o této události dříve, doufám, že si znovu
přečtete.
Z popisu, obsaženého ve Skutcích apoštolských o této
události, je zvlášť cenné, že se z něho dá vyčíst působení boží na
různé úrovně, na kterých se vyskytují při onom zjevení různí lidé:
1. Lidé, kteří nejsou přímo zúčastněni na zjevení, vidí maximálně
světlo nebo slyší hlas, kterému nerozumějí.
Jiný příklad ze skutků apoštolských, VIII., 26-40, uvádí, že
svatý Filip, když byl někoho pokřtil, sám byl tak uchvácen duchem
Páně, že ho pokřtěný už neviděl.
2. Kdo je tedy prostředníkem Ducha, zažívá povznešení daleko
větší než ten, kdo je křtěn. Svatý Filip se natolik připojil k úkonu,
který prováděl, že přestal být viditelný.
3. V případě obrácení Saula šlo o jeho převedení nejen do trvalého vědomého soužití s Bohem. Něco takového bylo u něho možné
též proto, že už měl za sebou extazi, o které se sám vyjádřil jako o
vytržení do třetího nebe, zda v těle, či mimo ně nedovedl posoudit.
Jak velká propast dělí extatika od člověka trvale spojeného s
Bohem, je patrno z oněch tří dní, ve kterých po zjevení Krista

neviděl, nepil a nejedl, a po těch třech dnech bylo třeba pomoci
dalšího člověka Ananiáše. Část automatismu (1) odevzdala své
síly automatismu (2), aby mohl dotvořit začatý stav vyššího
vědomí. Podobným způsobem si vysvětlujeme extazi:
Automatismus (2) odčerpává načas všechny síly automatismu (1),
aby vůbec bylo možné "tělesné" poznávání duchovních věcí.
I když jsem v těch sedmnácti letech ani neviděl, ani neslyšel
Boha, nýbrž jsem jen o něm věděl, přece jen i mé tělo s rozvinutým automatismem (1) muselo na určitou dobu předat své síly
automatismu (2), abych si vůbec lidsky mohl Boha uvědomit, a z
toho předání sil se pak musel lidský organismus vzpamatovávat, k
čemuž potřeboval delší čas. Nemohl jsem po určitou dobu spustit
povídavou mysl, nemohl jsem ani o zážitku rozjímat, nemohl jsem
se pohybovat. Je proto pro mě snadno pochopitelné všechno, co
se dělo se Saulem.
K dokonalejšímu vstupu do vědomí božího je ovšem přitom
všem zapotřebí někoho jiného, lépe řečeno, je zapotřebí
prostředku, kterým vládne někdo jiný, nebo který pochází od
někoho jiného. Předobrazem takových prostředků na různých
úrovních vývoje je například Mojžíšův zákon, který sloužil ke
stylizaci života, navštívení Panny Marie archandělem Gabrielem,
pěstoun svatý Josef, prostředí, ve kterém Ježíš vyrůstal a
zdokonaloval se do 3O let, svatý Jan Křtitel, události typu
vzkříšení Lazara, nasycení zástupů, vylití vonné masti na Ježíše,
soudci a mučitelé Pána Ježíše a podobně.
Všechno to jsou ukázky toho, jak nepostradatelné jsou na
cestě věci stvořené jako prostředky vývoje. Proto odklon od všeho
stvořeného, tolik doporučovaný tradicí, by se měl chápat spíše
jako nelpění na stvořeném, a to dvojím způsobem: Prvním, jak se
běžně chápe, druhým, že stvořený prostředek má být opuštěn,
kdykoliv dosloužil, bez zneklidňování a bez lítosti. Je-li ho znovu
zapotřebí, má být znovu použit a zase opuštěn, bude-li nutno
použít bezvýhradně prostředku jiného.
Tak na příklad po oné události v muzeu v sedmnácti letech
se stala tím druhým modlitba, zaměněná později, na důtklivé
doporučení přátel, za písmenovou koncentraci zhruba podle
Weinfurtera, dále všechny události, do kterých jsem se dostal,
zvláště významně pak ty, které mě odnaučovaly milovat sebe a
učily lépe poznávat sebe. Takovými událostmi bylo například
nebezpečí smrti v koncentračním táboře, především a konkrétně
gestapák, který mě chtěl zabít. Teprve po těchto zkouškách jsem
mohl bez újmy nastoupit do stavu manželského, přistoupit k
výchově dětí, nést zodpovědnost za rodinu a duchovní

zodpovědnost za jiné lidi. Tyto poslední prostředky byly už jen
aplikací vnitřních stavů na zevní okolnosti.
Chtěl jsem těmito příklady říci, že v našem životě nic
nevypadá tak okatě zázračně, jak tomu bylo v Písmě, a to proto,
že by se člověk neměl na žádném stupni lišit v očích nepozorného
pozorovatele od kteréhokoliv člověka, aby nebyl nebezpečně
rušen na své cestě. Naštěstí nepozornými pozorovateli jsou
zásadně všichni lidé, kteří sebe mají rádi především a kteří pro
tuto sebelásku jsou v duchovním slova smyslu slepí a nevidoucí.
Je-li si člověk, jsoucí na cestě k Bohu, toho vědom, je vůči nim
opatrný jak ve výrocích, tak v jednání, aby je proti sobě zbytečně
nepopudil, aby v nich nevzbudil dojem, že je příliš jiný než oni a
aby jim neznemožňoval přirozenou spolupráci, která je nezbytnou
základnou spolužití, o kterém ani nevědí, že existuje. Nevědí, co
řekl duch Filipovi: "Přistup a připoj se k tomuto vozu." (Sk VIII, 29).
A jen tak se mohou připojit, kdo se mají připojit a odpojit, kdo se
mají odpojit, zkrátka bez hledání najít správný poměr k lidem, a ke
všem stvořením, ke všemu stvořenému.
Člověk má dbát výběru, který provádí Duch, jak bylo skvěle
naznačeno v příhodě svatého Pavla před Damaškem. Vidění mají
také tento smysl výběru, kterého by člověk nebyl schopen, a bez
kterého by se zamotal do něčeho, z čeho by měl naopak se umět
vymotat, vyjít. Jen tak mohl být Saul doveden do Damašku, kam
mířil původně za jiným účelem. Řečeno obecně: Člověk vedený
Bohem, může dělat to, co ostatní lidé, ale s jiným vnitřním
záměrem: buď aby sám byl dokonaleji napraven, nebo aby
napravil, co se napravit má na cestě jiných lidí. Takto
zosnovanými událostmi je člověk stále znovu křtěn, tj.
uschopňován boží mocí k dalším úkolům na sobě a na jiných.
Byl-li svatý Pavel poslušen prvního vidění, dostalo se mu
potom soustavného vidění věcí a událostí dalších, správného
hodnocení všeho. A to je hlavní smysl vidění ve všech jeho
kombinacích s okolními událostmi. Svatý Pavel nepotřeboval mít
nadále vidění za pomoci extaze, jak tomu bylo poprvé před
Damaškem, protože správně začal "živit" automatismus (2)
správným duchem činnosti i modlitby, tj. "živil" automatismus (2)
přímo, a tak si tento pak nepotřeboval "Vypůjčovat" sílu od
automatismu (1). Něco podobného se dělo se svatou Terezií po
překonání období extazí a po nastolení správné "obživy"
automatismu (2). Proto mohl soustavně a bez mezer jejím
tělesným organismem vládnout Kristus.
Z listů - epištol -, které psal svatý Pavel různým církvím, je
sice vidět, že byl v trvalém spojení s poznáním božím, ale že

intenzita tohoto spojení kolísala, někdy byla překryta jeho osobním míněním. Buď to sám poznamenává, neboť je si toho vědom,
nebo nechtěně podléhá osobnímu názoru. Proto Pavlovy listy
nemohou být do té míry obecným vodítkem, jako jsou výroky
Ježíšovy. Už také proto, že epištoly byly psány jako reakce na
konkrétní stav jednotlivých církevních obcí, který byl případ od
případu jiný, a nemůže se krýt ani s obecnou situací křesťanů ani
s konkrétní situací jednotlivců. Tím nechci nic ubírat na váze
Pavlových argumentů, nýbrž chci jen varovat, aby se
nezaměňovala úloha Pavlova s úlohou Pána Ježíše.)
1494. b) Nadpřirozená slova jsou projevy myšlenky boží, které lze
slyšet zevními smysly, vnitřními smysly nebo přímo se uplatňují v
intelektu. Nazývají se ušní, jsou-li to vibrace zázračně vytvořené,
slyšitelné uším, imaginární, dají-li se slyšet jen v představě,
intelektuální, jsou-li určena přímo inteligenci (Svatý Jan z Kříže
dlouze pojednává o třech druzích slov ve Výstupu na Karmel, kn.
II., kap. XXVI-XXIX.) Jmenuje je postupnými, formálními a
substanciálními.
(Pozn.: Při podobných tvrzeních, která se vyskytují v tomto
odstavci, se utěšuji tím, že nadpřirozená slova jsou považována
pouze za mimořádné mystické úkazy a že nejsou obecným
zjevem. Jaký ústupek lidské přirozenosti představují! A kolik
poznání zastírají! Lze při takovém zjevu dokonce mluvit o naivním
promarnění daru božího. O naivním proto, že se člověk mylně
domnívá, že Bůh k němu musí mluvit lidskou řečí, aby mu něco
sdělil. A že neví, že Bůh má k dispozici dokonalejší prostředky
sdělovací než je lidská mluva. O jakou zkušenost se tu opírám?
Když jsem v oněch sedmnácti letech byl svědkem existence
boží, ale neslyšel jsem přitom nic, ani jinými smysly jsem nic
nevnímal, zažíval jsem pak trvalé požehnání, prýštící z tohoto
stavu, a jeho požehnání zakouším dodnes, protože mi ani
nenapadlo žádat si od Boha, aby ke mně promluvil.
Uvedu teď případ promarnění takového daru. Roku 1937
jsem se jednou společně soustřeďoval asi se čtyřmi jinými přáteli
na Boha. Stalo se mi, že se přitom ve mně obrátil proud. Snaží-li
se člověk o soustředění na Boha, a dělá-li to správně, tj. chce mu
patřit, to způsobuje, že proud jeho vědomí proudí od člověka k
Bohu. Pochopitelně je to proud vědomí, který tak jako tak prýští z
Boha, jenže bez lidského vědomí. Jestliže pak při soustředění na
Boha je člověku otevřeno, začne proudit vědomí boží rovnou do
člověka a člověk je si toho vědom. Říkám-li rovnou, myslím bez
zprostředkování smyslů a rozumu. Lidská tělesnost přestane být
překážkou přímého vnímání Boha, jakou normálně je, a začne být

protředkem k nazírání na něho. Říkal jsem tomu ve spisu CV
obrácení světel. Nuže při takovém obrácení světel, obrácení
proudu vědomí, jsme si vědomi toho, že Bůh ví a že pomocí
tohoto vědění všechno může. Člověk se může stát vědomým
průvodičem této moci vědění a může dokonce způsobit, že se
tento proud zastaví a že se systém obrátí do tak zvaných lidských
kolejí, buď
a) proto, že hospodaříme se svým vědomím pro sebe, nebo
b) že s ním hospodaříme podle své vůle.
Prohospodařil jsem tehdy roku 1937 po onom podařeném
soustředění proud z Boha k sobě tím, že jsem jej začal používat
podle svých pohnutek. Například vrabci se ke mně slétávali,
pociťujíce toto proudění. Místo abych je nechal slétat, přál jsem si,
aby na můj stav - bylo to na ulici - přestali upozorňovat slétáním.
Rozlétli se jako když do nich střelí. Obrátil jsem proud od sebe k
Bohu. A když jsem to z jiných důvodů udělal několikrát, proud už
zůstal obrácen a já jsem přestal vnímat přímé působení boží, tj.
proud od Boha k sobě.
Slyší-li člověk hlas boží, je to důkaz, že začal hospodařit
systémem a) nebo b), nebo kombinací obou systémů. Slovo
pocházející od Boha má v sobě sílu k uskutečnění nebo aspoň
dává moc k uskutečnění a uplatněním této moci je jaksi
spotřebováno, člověk vzal odplatu svou. Člověk převedl sílu boží
kam se mu zachtělo, ale mohl ji uplatnit chybně, nebo ji třeba
chybně pochopil. Jakýmkoliv uplatněním slova božího mimo sebe,
ať vhodným či nevhodným způsobem, člověk vychází ze stavu
vědomého proudu od Boha k člověku a dostavuje se u něho
znovu pocit oddělenosti od Boha. Moc boží se uplatňuje za cenu
pocitu oddělenosti od Boha, tj. člověk už si není vědom proudu od
Boha k sobě, zase znovu v nejlepším případě zavádí proud
vědomí od sebe k Bohu, a je možné, že mu bude znovu otevřeno,
možná dokonce snáze než poprvé, ale ne podle libovůle boží,
smiluje-li se nad ním Bůh, nýbrž splní-li člověk znovu podmínky
toho, aby mu bylo otevřeno. Člověku má jít o to, aby mu zůstalo
otevřeno království boží, ne o to, aby odtamtud dostával zprávy za
cenu znovuzavření tohoto království. Slyšení hlasu, vidění tvaru,
jsou také způsoby podávání zpráv. Dokud je člověku otevřeno,
nepotřebuje odtamtud zprávy za cenu znovuzavření tohoto
království. Slyšení hlasu, vidění tvaru, jsou také způsoby
podávání zpráv. Dokud je člověku otevřeno, nepotřebuje
odtamtud zprávy, protože tam vstoupil. Jakmile dostal odtamtud
zprávu, třeba v podobě slova, už odtamtud vyšel. Obecně: Vším,
čím se nestvořené projevuje, odchází člověk z nestvořeného do

stvořeného, a tím pokračuje ve spolupráci s Bohem Stvořitelem, v
nejlepším případě s Bohem ve funkci Spasitele. Je to pokračování
na strastiplné cestě, třebaže ozdobené zprávami od Boha. Je to
cesta osobního vedení, se kterou si tradice jakž takž ještě věděla
rady, ale není to úplné zařazení člověka do úlohy prostředku
Ducha svatého.
Všimneme si po tomto výkladu znovu obrácení Saula před
Damaškem. Slyšel sice řeč boží, ale nemohl užitek z ní promarnit,
protože tři dni neviděl, nejedl a nepil. Užitek potom z ní dozrával tři
dni a musel být dovršen zásahem Ananiášovým.
Saul tři dni nemohl plně lidsky využít situace navozené
Bohem. Užitek z ní se proto mohl přenést na vyšší úroveň i s
vědomím Saulovým. To je onen zázrak přeměny Saula v Pavla
trvale spojeného s Kristem. Vím, co pro mně znamenala určitá
krátká doba v plzeňském muzeu po uchvácení Bohem. Její
dozvuky trvaly nepřetržitě už na nižší úrovni 117 dní. Zatímco u
mě potom nastávalo období extazí, které přicházely v modlitbě
používané jako spojovací prostředek s Bohem, u svatého Pavla,
který měl období správného sycení automatismu (2) správným
duchem modlitby a činnosti, a proto extazí nebylo zapotřebí.
Považuji za nutné doložit různé stavy vědomí z Bible. Čteme
v evangeliu sv. Jana I, 1-3: "Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u
Boha a Bůh byl Slovo. To bylo na začátku u Boha. Vše povstalo
skrze ně a bez něho nepovstalo nic z toho, co povstalo. V něm byl
život, a ten život byl světlem lidí. A světlo svítí ve tmě a tma je
nepojala."
Svatý Jan zde líčí stvoření jako věc minulou, aby mohl
odlišit všechno, co už také bylo, od toho, co právě na svět
přicházelo, a tím byl Ježíš Kristus, který "dal moc stát se dětmi
Božími těm, kdo věří v jeho jméno, kteří se nezrodili z krve ani z
vůle těla, ani z vůle muže, nýbrž z Boha." Jan I, 12-13. Vyžívat
stav stvořeného tak, jak je dotvořeno Bohem, říká se vývojem,
způsobuje "žít ve tmě", zrodit se znovu, jak nám o tom podává
zprávu citát ze Skutků apoštolských, znamená žít ve světle. Už
dříve jsme si řekli, jakým způsobem dozrál Saul ke znovuzrození,
a čeho bylo zapotřebí, aby tato zralost se proměnila v plody.
Lidé nevědí, že když vyžívají a užívají tento svět, do kterého
jsou stvořeni, uzavírají si cestu dále do věčnosti. Tím méně vědí,
že vyžívajíce učednictví u Ježíše Krista, rovněž jsou nuceni je
opustit. Směli se dát poučit ze života Ježíše Krista. Jeho učedníci
se mylně domnívali, že jakmile je jednou Ježíš přijal do učení, už
jsou spaseni a nic jim nebrání na cestě do věčnosti. Obdobně by

bylo nestačilo, kdyby se byl Kristus jen zjevil Saulovi před
Damaškem a už s ním nepřestal přebývat v jeho vědomí. Měl-li se
ze Saula stát na věky spasený Pavel, musely uplynout tři dny,
které nápadně připomínají tři dny strávené Ježíšem v hrobě. Na
Pavlovi se poprvé ukázala v praxi spasitelská úloha Kristova až do
nejvyššího stádia.
Ježíš však jasně říkal, že vede k Otci, ne k sobě, a
kdybychom uměli číst v začátku evangelia svatého Jana, věděli
bychom, že skrze Slovo bylo všechno stvořeno a bez něho nic.
Slovo-Kristus vytváří také novou situaci ve stvořeném, jejíž
ukázku jsme viděli při obrácení Saula, a skrze nikoho jiného nemůže být taková vyšší situace vytvořena, ale vytvořit ji není ještě
všechno, neboť všechno, co je stvořeno, musí být odtvořeno, máli to být věčné. Není jiné než jediné věčnosti, věčnosti nestvořené.
V tom je tajemství vrcholu cesty. Snad mně bylo rozuměno.
Odtvořeno může být jen to, co jako stvořené dovršilo úkol ve
stvořeném.)

1495. c) Božské doteky jsou duchovní pocity vtisknuté do vůle
jistým druhem spojení božího, a jsou doprovázeny živým světlem
osvěcujícím lidskou inteligenci.
Rozpoznávají se dva druhy doteků: běžné božské doteky, a
podstatné božské doteky, které, postihujíce vůli, jsou tak hluboké,
že se zdá, jakoby vznikaly v samotné podstatě duše. Odtud
pocházejí vyjádření mystiků, kteří prohlašují, že zakoušeli spojení
podstaty s podstatou. Ve skutečnosti tyto doteky vznikají v
jemném bodě vůle a inteligence, tam, kde jejich schopnosti se
zakořeňují do samotné podstaty duše, jsou to však
schopnosti, nikoliv podstata, které podle učení sv. Tomáše
Akvinského vnímají tyto dojmy (S. Thm. Ia IIae q. 113, a. 8, De
Veritate, q. 28, a. 3, cfr. Garrigou-Lagrange, op. cit., kn. II, str.
56O.) Tento jemný bod vůle nazývají mystikové vrcholem ducha
nebo vrcholem vůle, nebo také hloubkou duše.
(Pozn.: Píše-li se zde, že tyto doteky postihují vůli, chce se
tím říci, že způsobují náhlá, nečekaná vzplanutí lásky k Bohu
nebo k jeho věcem, nebo ke všemu, co s Bohem souvisí tak, aby
si tuto souvislost člověk mohl myšlenkově zpřístupnit, aby si jí
mohl být vědom a být jí uchvácen. Jsou to chvilková osvícení,
kterými se připravuje trvalé spojení s Bohem. Někdy se člověk vůbec nedostane za a nad tyto doteky, protože u něho chybí splnění
podmínek pro takový stav.

Měl jsem s těmito doteky doprovázenými světlem zkušenosti
z devíti prvních let cesty, protože jsem však k nim nedospěl
citovou výchovou, nevtiskovaly se jen do vůle, ale také získávaly
a v pravém slova smyslu přemáhaly rozum, neboť srovnáním s
rozumovou činností se dalo snadno poznat, že přinášejí daleko
hlubší poznání než rozumové úvahy. Opakuji jen, že kdybych si je
byl třeba jen v nejmenším přál, nebyly by se dostavily. Rovněž
není možno je podržet. Přesto si troufám říci, že nikdy nepřicházejí
náhodně, i když se dostavují vždycky nečekaně.)
1496. c) Postoj vůči těmto mimořádným milostem. Velcí mystikové
jednomyslně učí, že si nesmíme ani přát, ani žádat tyto
mimořádné milosti. Vskutku to nejsou nutné prostředky k dosažení
spojení s Bohem, a někdy dokonce, vlivem našich špatných
sklonů, představují spíše překážky tohoto spojení. Upozorňuje na
to zvláště svatý Jan z Kříže, tvrdí, že touha po zjeveních ruší
čistotu víry, způsobuje nebezpečnou zvědavost, která je zdrojem
iluzí, obtěžuje ducha klamnými zjevy, prozrazuje často nedostatek
pokory a nedostatek odevzdanosti Pánu Ježíši, který svými
veřejnými zjeveními nám poskytl všechno, čeho je nám zapotřebí
k tomu, abychom se dostali do nebe.
Také se rozhodně staví proti nemoudrým duchovním
vůdcům, kteří podporují touhu po viděních. "Povzbuzuji (své
žáky)" praví, "aby se zabývali tím nebo oním způsobem svými
vizemi, což jim zabraňuje, aby postupovali v čistém a dokonalém
duchu víry. Nevzdělávají je a neposilují je nadále ve víře, a dávají
se s nimi do obšírných rozhovorů o těchto vizích. Dávají jim na
srozuměnou, že se jim to líbí a přikládají tomu příliš velkou
důležitost, takže ti se podle toho zařídí. Pak takové duše, vydané
na pospas svým dojmům, nejsou více inspirovány vírou, už nejsou
prázdné, zbavené sebe samých a odpoutané od smyslových věcí.
Kam se poděla pokora takové duše, když si myslí, že tou chvílí
zažívá nějaké dobro, které podle jejích představ je výjimečně
určeno pro ni?... Jelikož tito zpovědníci se ocitají před dušemi,
které jsou předmětem božích projevů, využívají jich, žádají je, aby
se staly prostředníky, aby Bůh skrze ně oznámil něco pro ně nebo
pro jiné. Takové duše bývají dost naivní, souhlasí-li s takovou
službou... Pravdou je, že se to Bohu nelíbí a že On si to nikdy
nepřeje." (Výstup na Karmel, kn. II, kap. XVI.)
Ostatně tyto vize bývají často velmi nespolehlivé, a proto je
třeba uvést pravidla, podle kterých lze rozlišit pravé od nepravých.
2. Pravidla rozlišení zjevení

1497. Aby se dobře rozeznala dobrá zjevení a vědělo se, kdy se
do nich mohl vmísit lidský prvek, je třeba stanovit co možná
nejpřesnější pravidla rozlišení. Tato pravidla se týkají osoby, která
dostává zjevení, předmětu tohoto zjevení, účinků, které způsobují, známek, které je doprovázejí.
A. Pravidla, týkající se osoby, která je obdařena zjeveními.
1498. Bůh zajisté může obdařit zjeveními koho chce, ale obvykle
jimi obdařuje osoby nejen horlivé, nýbrž již vyzdvižené do mystického stavu. Kromě toho, aby se vskutku správně interpretovala
skutečná zjevení, je zapotřebí znát přednosti a nedostatky osob,
které se domnívají, že jsou obdařeny zjeveními. Proto je třeba
studovat jejich vlastnosti přirozené a nadpřirozené.
a) Vlastnosti přirozené:
1. z hlediska temperamentu: jsou to osoby vskutku vyrovnané
nebo zasažené psychoneurózou? Či hysterií? Jde-li o poslední
případ, je zřejmé, že jejich zjevení jsou podezřelá, protože takové
povahy podléhají halucinacím.
2. Z hlediska mentálního: jde o osobu soudnou, s dobrým
úsudkem, nebo s přílišnou představivostí, spojenou s nadměrnou
citlivostí? O osobu poučenou nebo neznalou věcí? Kým byla
poučena? Není jejich mysl oslabena nemocí, dlouhými půsty?
3. Z hlediska mravního: je to osoba dokonale upřímná, nebo má
ve zvyku doplňovat pravdu nebo si dokonce vymýšlet? Je povahy
klidné, nebo se vzrušuje?
Zodpovězení těchto otázek nám sice nezdůvodní dokonale,
zda jde o zjevení, či nikoliv, ale pomůže nám, abychom posoudili
hodnotu svědectví podaného příslušnými osobami.
1499. Pokud se týče nadpřirozených vlastností, budeme
zkoumat, zda osoba:
1. je nadána trvalou ctností dlouze vyzkoušenou, nebo jde pouze
o horlivost víceméně smyslovou,
2. zda je upřímně pokorná, hluboká, nebo naopak, zda se ráda
povyšuje a ráda vypravuje všem o udělených milostech. Pravá
pokora je prubířským kamenem svatosti, nedostává-li se jí, je to
velmi špatná známka,
3. zdali se svěřuje se svými zjeveními svému duchovnímu vůdci a
nikoliv jiným osobám, zda se dá ochotně poučit radami duchovního vůdce,

4. zdali už prošla trpnými zkouškami a prvními stupni nazírání,
zvláště, zda už v životě měla extaze, tj. zdali praktikuje ctnosti na
hrdinném stupni: obvykle totiž Bůh reservuje tyto vize dokonalým
duším.
1500. Je třeba upozornit, že jsou-li k dispozici tyto kvality,
neznamená to ještě, že by musela nastat zjevení, nýbrž jen, že
svědectví vidoucího jsou věrohodnější, a nevyskytují-li se, není to
důkazem nepravosti zjevení, nýbrž jen, že jsou méně
pravděpodobná.
Kromě toho v poučeních takto získaných lze snáze najít lži
nebo iluze, kterým podlehli zjevením obdaření. Jsou takoví, kteří z
pýchy nebo z touhy po sebeuplatnění dobrovolně předstírají extaze nebo vidění. Takovou byla např. Magdalena z Kříže, františkánka z Kordoby v šestnáctém století, která, potom co se od
svého dětství oddala ďáblu, vstoupila do kláštera v 17 letech a
byla třikrát abatyší svého kláštera. Za pomoci ďábla předstírala
mystické projevy, extaze, levitace zjevení a proroctví, která se
mnohokráte uskutečnila. Když si myslila, že umře, ke všemu se
přiznala, pak však vzala své slovo zpět, byl z ní vymítán zlý duch a
byla zavřena v jiném klášteře svého řádu (viz Poulain, Graces d
oraison, kap. XXI, 36 n). Daleko častější jsou iluze, vzniklé živou
představivostí a přidaný výklad k vizím a k vnitřním slovům. Svatá
Terezie mnohokrát o tom mluví: "jsou osoby - a znala jsem jich
mnoho, ne jen tři nebo čtyři, které následkem chabé představivosti
nebo vlivem rozumové činnosti nebo nevím z jakého ještě jiného
důvodu, jsou plny přízraků své představivosti, že si myslí, že je
pravda, co si představují." (Hrad nitra, 6. komnata, kap. IX.)
B. Pravidla týkající se předmětu zjevení
1501. Právě této stránce je třeba věnovat pozornost: neboť jakékoliv zjevení odporující víře nebo dobrým mravům, musí být nemilosrdně odvrženo, jak učí doktoři teologie, držíce se slov svatého
Pavla: "Ale i kdybychom my nebo anděl z nebe vám hlásal evangelium jiné, než které jsme vám hlásali, buď proklet." (Gal. 1, 8).
Bůh nemůže si protiřečit, ani nemůže zjevovat věci opačné, než
kterým učí pomocí své Církve. Z toho se dá vyvodit určitý počet
pravidel, která vám připomeneme:
a) Je třeba považovat za klamná všechna soukromá zjevení, která
jsou v rozporu s pravdou víry, takovými jsou např. domnělá zjevení
spiritistická, která popírají naše dogmata, zvláště věčné tresty
pekelné - stejně je tomu tehdy, když zjevení odporují
jednomyslnému učení svatých Otců a teologů, kteří jsou jednou z
hlavních autorit Církve.

Jestliže se teologové nedokáží shodnout v názoru na nějaká
zjevení, je třeba mít v podezření všechna taková zjevení, která se
snaží vnést světlo například o rozporu mezi tomisty a molinisty.
Bůh nemá ve zvyku vyslovovat se k otázkám tohoto druhu.
1502. b) Je nutno též zavrhnout každé vidění, které je v rozporu s
mravními zákony nebo se slušností: například zjevení v lidských
tvarech bez šatů, triviální nebo neslušné řeči, podrobné popisy
neslušných neřestí, které mohou jen urážet cudnost.
Tak například v polovině XIX. století jedna vizionářka, jménem Cantianille, získala důvěru zbožného biskupa, který zveřejnil
domnělá zjevení, která obsahovala hrozný popis mravů kněží v
jeho diecezi, byl nucen podat demisi. (Poulain, op. cit., kap. XXII.).
Snad z téhož důvodu se zakázala publikace Tajemství Melanile.
Bůh poskytuje zjevení jen pro dobro duší, zřejmě nemůže
být původcem takových zjevení, která vedou ke hříchu.
Na základě této zásady jsou podezřelá zjevení, která
postrádají úcty k hodnostem nebo z nichž je patrna směšnost,
tento poslední rys je znakem podvrhů lidských a ďábelských.
Takové byly projevy na hřbitově svatého Médarda.
c) Nelze také považovat za pocházející od Boha nemožné nebo
nesplnitelné požadavky...: Bůh nepožaduje nesplnitelné věci.
Tak se vypravuje ze života svaté Kateřiny Boloňské, že se jí
někdy zjevoval ďábel ve tvaru křižovaného Krista, a žádal od ní,
pod záminkou dokonalosti, věci nemožné, aby upadla do
beznaděje. (vita altera, kap. II, 10-13 v Bolandistech, 9. březen.)
C. Pravidla týkající se účinků způsobených zjeveními.
1503. Posuzujeme strom podle ovoce, lze tedy zjevení posuzovat
podle účinků, které působí v duši.
a) Podle svatého Ignáce a svaté Terezie boží zjevení způsobuje
zpočátku pocit ohromení a bázně, brzy však následuje pocit
hlubokého a trvalého míru, radosti a jistoty. Opak toho se děje
při ďábelských zjeveních, přinášejí-li ona zpočátku radosti, rychle
se dostavuje zmatek, smutek, malomyslnost, to je účinek pádu duší způsobeného ďáblem.
1504. b) Pravá zjevení upevňují duše ve ctnostech pokory,
poslušnosti, trpělivosti, shody s boží vůlí, nepravá způsobují
pýchu, domýšlivost, neposlušnost.
Poslyšme svatou Terezii: "Tato milost s sebou přináší ve
velmi vysoké míře zahanbení a pokoru, zatímco ďábel zanechává
zcela opačné účinky. Je tak zřejmé, že pochází od Boha, co duše

zažívá... že duše omilostněná vůbec nic z toho nemůže považovat
za vlastní: je jí jasné, že je to boží dar... Poklady, kterými tato
milost obohacuje duši, a vnitřní účinky, které způsobuje,
nedovolují, aby je mohla přisuzovat trudnomyslnosti. Ďábel ani
nemůže způsobit tak hluboký mír, tak trvalé přání líbit se Bohu, tak
velkou nechuť ke všemu, co ji nevede k Bohu." (Hrad nitra, 6.
komnata, kapitola VIII.)
1505. c) Zde se vyskytuje otázka, zda se mají požadovat znaky,
které by potvrdily pravost soukromých zjevení.
a) Jestli je to důležité, můžeme tak učinit, ale pokorně a podmínečně, neboť Bůh nestojí o to, aby dělal zázraky k podpoření
pravdivosti těchto vidění.
b) Přejeme-li si to od něho, je správné ponechat mu výběr důkazů.
Dobrý farář lurdský si žádal na důkaz správnosti zjevení, aby
uprostřed zimy vykvetl šípkový keř, toto znamení neposkvrněná
Panna Maria nepřijala, nýbrž dala vytrysknout zázračnému
prameni, který měl léčit těla i duše.
c) Zjistí-li se požadovaný zázrak a jeho vztah ke zjevení, je to
spolehlivý důkaz, kterým se upevňuje přesvědčení.
D. Pravidla, podle kterých se rozlišuje správné od chybného v
soukromých zjeveních
1506. Zjevení může být pravé ve své podstatě, ale může být
smícháno s druhotnými omyly. Bůh bezdůvodně nerozmnožuje
zázraky a neopravuje předsudky nebo omyly, které se mohou
nacházet v mysli vizionářů: působí k jejich duchovnímu dobru a
nikoliv k jejich intelektuálnímu zformování. Tak dojdeme k lepšímu
pochopení při rozboru příčin omylů, se kterými se setkáváme při
některých soukromých zjeveních.
a) První příčinou je smíšenina lidské činnosti s nadpřirozenou
činností boží, zvlášť když představivost a duch jsou obzvlášť živé.
1. Tak například se nacházejí v soukromých zjeveních časové
omyly o fyzickém a historickém vědění. Svatá Františka římská
tvrdila, že viděla skleněné nebe mezi nebem hvězd a sídlem Boha
a připisuje modrou barvu oblohy nebi hvězd. Marie z Agredy si
myslila, že se ve zjevení dověděla, že jedenáct nebes (podle
Ptolemaia) se otevírá z úcty ke Slovu, které se vtělilo (La cité
mystique, část II., 128n, část I, 122n, tato pasáž chybí ve
francouzském překladu.)
2. Nacházejí se tam myšlenky a někdy předsudky a systémy
myšlení duchovních vůdců vizionářů. Podle víry jejího duchovního
vůdce svatá Kolekta věřila, že svatá Anna byla třikrát vdaná a že ji

přišla navštívit se svou početnou rodinou (Bolandistes, 25. května,
str. 247). Často dominikánští a františkánští světci mluví ve svých
zjeveních ve shodě se zvláštním systémem jejich řádů. (Benedikt
XIV - De bestific., kn. III, kapitola LIII, 16 n. - diskutuje o extazi
svaté Kateřiny Sienské, v níž jí Panna Maria řekla, že nebyla
neposkvrněná.)
3. Do zjevení se rovněž často vetřou historické omyly: Bůh nemá
ve zvyku zjevovat přesné podrobnosti o životě Pána Ježíše a
Panny Marie, pokud mají jen vzdálený význam pro zbožnost,
vždyť mnozí vizionáři, pletouce si svá zbožná rozjímání se
zjeveními, podávají podrobnosti, čísla, data, která jsou v rozporu s
historickými doklady nebo s jinými zjeveními. Tak na příklad různé
výklady o utrpení Páně i v malých podrobnostech líčených ve
zjeveních jsou v rozporu (na příklad o počtu ran, které dostal Ježíš
při bičování.), nebo se rozcházejí s nejlepší historií (Bolandistes,
13. leden, předmluva k životě blahoslavené Veroniky z Binasca,
sv. Alfonse z Liguori, Horloge de la Passinon)
1507. b) Božské zjevení může být chybně vyloženo.
Například svatá Jana z Arku, když se ptala svých hlasů,
zdali bude upálena, odpověděly jí, aby se spoléhala na Pána
Ježíše, který jí pomůže a že bude osvobozena velkým vítězstvím,
ona tedy věřila, že toto vítězství bude vysvobozením z vězení,
kdežto ono spočívalo v jejím umučení a vstupu do nebe. - Svatý
Norbert tvrdil, že se ve svém zjevení dověděl způsobem velmi
jistým, že antikrist přijde za jeho generace - ve XII. století. Dohnán
do krajnosti sv. Bernardem, řekl, že při nejmenším nezemře,
dokud nespatří obecné pronásledování Církve. (Sv. Bernard,
Lettres LVI). Svatý Vincenc Ferrerský ohlásil poslední soud jako
blízký a zdálo se mu, že tato předpověď byla potvrzena zázraky
(P. Fages O. P. v L Historie de S. V. Ferrier, vysvětluje, že to bylo
proroctví podmíněné, jako ono u Jonáše o Ninive, a že svět byl
zachráněn právě četnými obráceními na víru, která provedli
světci.)
1508. c) Zjevení může být nevědomě pozměněno samotným
vizionářem ve chvíli, kdy se snaží je vysvětlit, nebo ještě častěji
jeho uspořadateli.
Svatá Brigita sama doznává, že svá zjevení poopravila, aby
se dala lépe vysvětlit (Rélévat. supéplementaires, kapitola XLILX),
její výklady nejsou vždy prosty omylů. Dnes se ví, že uspořadatelé
zjevení Marie z Agredy, Kateřiny Emmerichové a Marie Latastové,
je retušovali do té míry, že je změnili k nepoznání (V Oeuvres de

Marie Lataste se našly mezi jejími zjeveními pasáže doslova
přeložené ze Summy sv. Tomáše.)
Ze všech těchto důvodů máme zjevení zkoumat velmi
opatrně.
Závěr: Jak se máme stavět k soukromým zjevením.
1509. a) Nemůžeme lépe činit než napodobovat moudrou
rezervovanost Církve a svatých. Nuže, Církev připouští zjevení,
jsou-li dobře a náležitě ověřena a i tehdy je nevnucuje k věření.
Nadto, když jde o založení svátku nebo nějakého zevního zařízení
(pozn. překl.: řádu, kláštera, postavení kostela), čeká mnoho let
než se vysloví a rozhodne se až po zralé úvaze o věci samé s
přihlédnutím k dogmatu a k liturgii.
Tak například blahoslavená Juliána z Lutychu, vybraná
Bohem, aby založila svátek svaté svátosti, svěřila svůj záměr až
22 let po prvních viděních, a teprve 16 let poté ustanovil lutyšský
biskup tento svátek ve své diecézi a šest let po smrti blahoslavené
papež Urban IV. jej ustanovil pro celou Církev (1264). Právě tak
svátek Nejsvětějšího Srdce Páně byl schválen teprve dlouhou
dobu po zjeveních, která se stala svaté Markétě Marii Alacoque, a
z důvodů nezávislých na samotných zjeveních.
To jsou příklady, jichž je třeba se přidržet.
1510. b) Nebudeme se tedy vyslovovat s jistotou o existenci
nějakého soukromého zjevení, dokud o něm nebudou provedeny
přesvědčující zkoušky, které jsou velmi dobře shrnuty Benediktem
XIV v jeho knize o kanonizacích. Obvykle se nespokojíme jednou
zkouškou, budeme jich vyžadovat více, a budeme se ptát, zda
jsou kumulativní a konvergentní, zda jedny potvrzují druhé: čím
jsou četnější, tím stoupá jejich jistota.
1511. c) Když se někdo svěří duchovnímu vůdci o zjeveních,
nechť se vůdce zdrží projevu obdivu: to by podnítilo vizionáře
hned k tomu, aby své vidění považovali za pravé a možná, že by
proto zpychli. Má naopak prohlásit, že jsou to věci mnohem méně
důležité než praktikování ctností, že je možno snadno se klamat,
že je nutno na ně nespoléhat a zpočátku je spíše zavrhnout než je
přijmout.
To je pravidlo navržené světci. Hle co píše svatá Terezie:
"Ať jde o duše nemocné nebo zdravé, je vždy dobré nedůvěřovat,
dokud si nejsme jisti duchem, který působí. A proto říkám že zpočátku je nejlépe jim odporovat. Jsou-li tyto účinky od Boha, budou
se zlepšovat, neboť zkouška způsobí jejich růst místo aby je
zmenšovala: to je přesná pravda. Na druhé straně je nutno zabrá-

nit tomu, abychom duši příliš netísnili, abychom ji nemátli a nezastavili její pokrok." (Hrad nitra, 6. komnata, kap. III.) Svatý Jan z
Kříže je ještě energičtější, když stanovil šest hlavních námitek
proti pravosti zjevení, dodává: "Nic není příjemnějšího pro ďábla
než duše, která hledá zjevení a lační po nich, usnadňuje se mu
vnésti do díla chyby, oslabit víru, neboť duše je nakloněna k
výstřednostem a vystavena silným pokušením." (Výstup na
Karmel, kn. II., kap. X. Je nutno si přečíst celou kapitolu.)
1512. c) Duchovní vůdce má však jednat mírně s osobami, které si
myslejí, že mají zjevení: tím získá jejich důvěru a bude moci
účinněji rozeznávat podrobnosti, které mu dovolí, po zralé úvaze,
učinit si úsudek. Klamou-li se, použije veškeré své autority, aby je
osvítil a přivedl k pravdě.
Takovou radu dává svatý Jan z Kříže, který je jinak velmi
přísný ve věci zjevení: "Naléhali jsme přísně, že je nutné zbavit se
vizí a doporučovali jsme, aby se zpovědníci odvraceli od duší a
nehovořili s nimi, to však neznamená, že se máme ukazovat tvrdými a s pohrdáním odmítat prohlášení o takových věcech. Tím
zavřeme dveře veškeré důvěře: duše se stáhnou do sebe, takže
více nevypovídají a z toho může vzejít jedině trápení." (Výstup na
Karmel, II. kniha kap. XX.)
1513. e) Jestliže jde o zřízení nějaké instituce, duchovní rádce dá
si dobře pozor, aby k tomu podněcoval, aniž se před tím pečlivě
nepřesvědčil, zváživ pro a proti ve světle nadpřirozené opatrnosti.
Tak se chovali světci: Svatá Terezie, která měla tolik zjevení,
nepřála si, aby její rádci byli ovlivňováni jedině jejími zjeveními, a
tak, když jí Pán Ježíš zjevil, že má založit reformovaný klášter v
Avile, ona podřídila pokorně tento záměr rádci, a protože tento
váhal, poradila se o tom se svatým Petrem z Alcantary, se svatým
Františkem Borgiou a se svatým Ludvíkem Bertrandem (Histoire
de Ste Thérése, napsaná jednou karmelitánkou, kap. XII.)
Pokud se týče samotných vizionářů, měli by se řídit jediným
pravidlem, oznámit své zjevení moudrému rádci a zařídit se pokorně a v celém rozsahu podle toho, co poradí: To je nejjistější
prostředek k tomu, aby se nezmýlili.
II. Milosti zdarma dané
1514. Zjevení, o nichž jsme mluvili, jsou dána především pro
osobní užitek, milosti zdarma dané jsou určeny pro užitek jiných.
Jsou to vlastně zdarma dané dary a přechodně dané, udělené
přímo pro dobro jiných, i když nepřímo mohou sloužit k osobnímu
posvěcení. Svatý Pavel se o nich zmiňuje pod jménem

charismata: v epištole ke Korintským jich rozlišuje devět, které
všechny pocházejí z téhož ducha:
1515. 1. Slovo moudrosti, sermo sapientise, které nám pomáhá
rozvinout pravdy víry, považované za principiální, základní, činit z
nich závěry, které obohacují dogma.
2. Slovo vědění, sermo scientise, které způsobuje, že můžeme
použít lidských věd k tomu, abychom vysvětlili pravdy víry.
3. Dar víry, nikoliv jako samostatná ctnost, nýbrž zvláštní jistota,
která je schopna vytvořit zázraky.
4. Daru uzdravování, gratia sanitatum, který není ničím jiným než
mocí uzdravovat nemocné.
5. Moc dělat zázraky, aby se tím potvrdilo boží zjevení.
6. Dar proroctví je dar vyučovat ve jménu božím a podle potřeby
potvrzovat učení boží proroctvími.
7. Rozlišování duchů nebo vlitý dar číst tajemství srdcí a rozlišovat
dobrého ducha od špatného.
8. Dar jazyků, který, podle svatého Pavla, je darem modlit se v
cizím jazyku s určitým pocitem povznešení, podle teologů je to dar
mluvení mnohými jazyky.
9. Dar tlumočení je schopnost tlumočit cizí řeč, kterou se bude
mluvit.
Přečteme si se zájmem článek summy svatého Tomáše (Ia
IIae, q. III, a. 4), v němž shrnuje různé milosti a ukazuje, jak jsou
užitečné kazatelům víry: 1. aby jim poskytly plnou znalost božích
věcí, 2. aby potvrdily, co káží, zázraky, 3. aby se hlásalo slovo
boží s větší účinností.
Podle velmi přesných prohlášení svatého Pavla a svatého
Tomáše, všechna tato charismata stojí mnohem níže než láska a
milost posvěcující.
(Pozn.: Říká se tu, že svatý Jan z Kříže posuzoval
soukromá zjevení a vidění velmi přísně. Jistěže měl zkušenost s
tím, že mnozí lidé v jeho době podléhali všelijakým představám,
které nebyly ničím jiným než zbožnými představami, namnoze
vyvolanými touhou jimi se ozdobit.
Mám za to, že by byl býval ještě přísnější, kdyby byl směl
mluvit jako Mistr Eckehart, jehož postavení nikdy neměl. Měl však
beztak co dělat se zabedněnými mozky své doby, které se pletly
do vznešených náboženských záležitostí, a měly k tomu veškerou

právní a výkonnou moc, ale neměly k tomu ani špetku zkušeností,
jaké měl svatý Jan z Kříže.
Měl však dvojí zkušenost:
1. Když mluvil s lidmi, kteří ho podezřívali z bludů, oslaboval se
jeho vnitřní dar na takovou míru, že oněměl a neměl moc je
přesvědčit o pravdě svých zkušeností. Bylo by však stačilo, kdyby
bez jeho slov část jeho zkušenosti se vlila do vědomí jeho
mučitelů. On sám se divil, že se to nestalo, ačkoliv jindy byl
svědkem toho, že lidé, kteří toužili bez předsudků po pravdě, byli
naplněni jeho zkušeností často i bez jeho slov, jen za jeho
přítomnosti. Sám pak při předávání vlastní zkušenosti nepociťoval
žádné oslabení jejích účinků, nýbrž naopak, byl předmětem
hlubšího pochopení toho, nebo pochopení něčeho z jiné strany,
než z jaké sám on před tím věc chápal, protože pro sebe
nepotřeboval odtamtud ji chápat.
2. Setkal-li se se svou duchovní učitelkou, svatou Terezií z Avily, a
rozjímal s ní o společných zkušenostech, jeho zkušenosti se
násobily podivuhodným způsobem. Co bylo na tom způsobu
podivuhodného: Nebylo už zapotřebí úvah. Stačil uvést myšlenku
několika slovy, nebo se dokonce jen setkat na tímtéž tématu bez
slovního dorozumívání, a už odpadla všechna další slova, nebo
chvílemi byla jen výrazem vděku za nalezenou milost. To byly
okamžiky nabírání nové zvedající se vlny nadšení, do které se
nořil, jakoby měl v ní vlastně utonout bez ohlédnutí po obrazech,
představách, úsudku, bez ohlédnutí po životě, který byl za ním.
Čas plynul bez toho, že by si toho byl všimnul, protože z něho
vyšel, dokonce se vzdal i své tělesnosti, takže nepociťoval své
tělo, ani tíhu myšlení. Když ten stav trval příliš dlouho, přišli se lidi
podívat, co se s těmi dvěma děje, a zjistili, že jsou průzrační a
lehcí jako pavučina, a kdyby byl snad někdo způsobil průvan, byl
by je proud vzduchu vyvanul. Ze zkušeností svatého Jana z Kříže
soudím, že rozdělení milostí božích podle toho, pro koho jsou
určeny, je umělé a neodpovídá plně skutečnosti.
Hledá-li někdo spásu pro sebe, dostane se mu těchže
milostí, jenže přibarvených jeho osobností, a to tím více, čím
méně pokročil ve vnitřním umrtvování. Proto zevšeobecnění
takových opravdu soukromých zjevení je velmi obtížné, ne-li
nemožné.
Dary zdarma dané jsou jen v tom smyslu zdarma dané, že
jsou něčím, co Ježíš označil slovy: ...a vše ostatní vám bude
přidáno," a z jeho celé věty víme, že je nám přidáno jen tehdy,
hledáme-li království boží.

Všichni, o nichž je řeč v překládaném spisu, postupovali
podle návodu Ježíšova a hledali království boží. Většina lidí, a
dnes dokonce většina křesťanů, nehledá království boží. Mluvím
právě za ně, neboť ani já jsem do 17 let nehledal království boží a
přece jsem začal žít z toho přidaného těm, kteří hledají království
boží. Víte už, jak se to stalo, a osobně jsem si jist tím, že kdokoliv
splní podmínky, které jsem splnil tehdy já, nabude okamžitě
minimálně onen dar označený jako třetí v č. 1515, dar víry, která
přináší jistotu. Byla to jistota o existenci Boha a o jeho životě v
člověku, dále o prostředcích, jakými se s ní možno napřed
chvilkově, později natrvalo spojit. Nebyla však spojena se žádným
jiným z devíti darů, kromě s prvním. Přesvědčuji se až dodneška,
že tento dar, uvedený u svatého Pavla na prvním místě, je
opravdu určen pro jiné, už dávno ne pro mně, přestože dlouhá léta
byl určen převážně pro mně. Odtud pochází má kritika rozdělení
darů na určené pro soukromou potřebu a pro potřebu veřejnou.
Tentýž dar způsoboval, že při četbě svatých Písem jsem byl
unášen ze světa pouhého rozjímání do vidění souvislostí, které mi
před tím byly neznámé, jindy, když mi někdo přednesl svůj zážitek
duchovního obsahu, jemuž nerozuměl, jsem tímtéž darem mohl
jemu posloužit, protože jsem pochopil skrytý smysl zážitku,
vysvětlil jsem jej a ukázal, jak se jím měl dotyčný člověk řídit. Jak
jsem řekl, neměl jsem dar rozeznávání duchů, v pořadí darů podle
sv. Pavla sedmý, a přesto jsem byl podivuhodně chráněn, aby má
důvěra v lidi nebyla zneužívána. Dostavoval se ve mně
nepřekonatelný odpor tam, kde jsem neměl mluvit, nebo přes
jakou míru jsem neměl vysvětlovat, nebo jsem měl velkou touhu
se smát, které jsem rovněž nedokázal odolat. Nevěděl jsem, proč
se směji, nepoznal jsem, že můj protihráč klame, ale protože jsem
se začal smát, měl on dojem, že jsem jeho lest prohlédl a pak
pokračoval v rozhovoru jen jako v zábavě. To se opakovalo
mnohokrát. Mohl bych vyjmenovat mnoho druhů ochran, kterými
je člověk zahrnut, aby vyvázl z tíživé situace, nebo aby se vymanil
z nežádoucího stavu. A tak se mi zdá, že dar, který slouží jako
ochrana jednotlivce, jeho nositele, zároveň nebo jindy může
sloužit jako pomoc jiným. Vypráví-li mi někdo svůj zážitek,
kterému on nerozumí, není třeba, abych ukládal do paměti, co mi
říká: buď mohu už po jeho úvodních slovech ho přerušit a říci mu,
co potřebuje vědět, nebo vyslechnu všechno, ale nic z toho, co
říká, nevkládám do paměti, nýbrž, protože odpadá ochrana
smíchem nebo pamětí, všechno skládám i s vypravěčem k Bohu a
přecházím do stavu, ze kterého zážitek vyplynul. Pak ovšem
někdy, protože paměť nebyla zapomenuta, musím se znovu
zeptat, na co se konkrétně dotyčný člověk ptal a začnu převádět

do řeči, co se zrodilo někde mnohem hlouběji. Stává se pak, že
vysvětlím i něco, co dotazující nedopatřením neřekl, ale chtěl říci.
Je pravděpodobné, že kdyby mi někdo začal líčit extazi, že by ji
tímto způsobem převedl i na mně a že by se u něho opakovala,
ale způsobem vysvětlujícím. Důležité přitom ovšem je, že se
nedotazuji: dotazuje se mluvící. Nežádám si vysvětlení, žádá si je
mluvící. Kdybych jednal jinak, nedověděl bych se nic z pramene,
ve kterém je odpověď připravena dříve než byla položena otázka.
Takhle chápu i zázračné uzdravování Ježíšem. Ptal se, co si
nemocný přeje, aby Ježíš učinil, přestože dobře věděl, co si přeje.
Tím si Ježíš přestal přát, a zázrak se udál odtamtud, kde už byl
celý připraven. Na straně žádajícího to byla oblast víry, na straně
Ježíše realizace této víry. A tak se mi zdá, že všech devět darů je
jedním jediným darem, z různých stran použitým. A pak je správné
tvrzení, že láska stojí výše než všechny dary. Jinak řečeno: kdyby
ten, kdo užívá daru, neměl zkušenost, že Bůh miluje více než
člověk a že je původcem veškeré lidské lásky a kdyby se do této
zkušenosti nevracel, když má užít daru, ten by se nikdy neprojevil.
Je odvozen z hlubšího poznání a toto hlubší poznání
zprostředkuje vždycky, když je užíván. Dá se tedy říci, že ten, kdo
má k dispozici dar, vždycky více získává jeho použitím než ten,
kdo je jím postižen, tj., pro něhož byl dar vykonán.
Ježíš, když dělal zázraky, podlehl přání toho, kdo chtěl být
např. uzdraven. Z tohoto podlehnutí musel vyjít. Vždyť nemocný si
také přál být uzdraven a přesto se neuzdravil. Přát si být uzdraven
samo uzdravení nepřináší, ani nezpůsobuje zázrak uzdravení.
Ježíš se proto znovu zeptal, co si nemocný přeje. Pak už dokázal,
aby si přál jen nemocný, který však nedokázal se svým přáním
odejít k Bohu, kde je všechno možné, i zázrak. Ježíš pak se obrátil
s přáním nemocného na Boha. Nežádal, odešel k němu, dá-li se
tak obrazně říci, i s chorobou nemocného, a člověk byl vyléčen.
Kdyby se byl neodebral s chorobou k Bohu, byl by mohl chorobu
vyléčit na mnohem nižší úrovni a byl by se mohl i jí nakazit. Takto
však přejal od žádajícího jen jeho touhu po uzdravení a obětoval ji
s nemocným Bohu Otci. Při dělání zázraků tedy navazoval na
tvůrčí činnost boží, a proto mohl říci, že odpuštění hříchů je více
než vyléčení chromého. Odpustil-li hříchy, navazoval na úlohu
spasitelskou, vedl celého člověka k Bohu, kdežto při vyléčení
nemocných se mohlo stát, že se jejich stav zabedněnosti nezměnil
a že oni slepě pokračovali jen v rozvíjení pomíjejícího života.
Zbývá jen odpovědět na otázku, kdy se tyto dary začínají
vyskytovat. Je to otázka velmi důležitá, protože zjevení, vize,
slova, tušení, intuice, všechno to mívají i lidé, kteří neprošli

určitým duchovním vývojem, a pak se stává, že všechny tyto výjimečné projevy nejsou ničím jiným než jistým ztělesněním nebo
realizací vlastní vůle za pomoci představ. Mírně řečeno, není na
ně spolehnutí. Vím z vlastní zkušenosti, že vedle darů skutečných
existují u mně různá tušení, předtuchy, způsobené ostražitostí
nebo strachem, a že ani jediné z nich nejsou správné a spolehlivé.
Na vše to by řekla tradice, že Satan má schopnosti napodobovat i
nejvznešenější dary. My bychom dnes řekli, že lidské já se svými
schopnostmi, často námi ještě neobjevenými, má tuto schopnost.
Protože dnes bezpečně rozeznám klamné tušení od daru, který
neklame, měl bych začít s odpovědí na druhou otázku. Kdybych
lehkomyslně odpověděl, řekl bych, že dary se vyskytují až po
prožití extaze. Odpověď by však nebyla správná. Dary by pak byly
k dispozici jen extatikům. A přitom víme, že extaze mají různou
hloubku a různý obsah. V lidském životě se mohou vyskytovat
extaze, které se prohlubují, nebo extaze, které degenerují. Zřejmě
dary závisejí na něčem jiném, co se dá vyčíst ze symboliky
Ježíšova života, nikoliv jen z výroků Ježíšových nebo Pavlových.
Pro mně je odpověď snadná. Zažil jsem první extazi v 17 letech
ne proto, že bych se byl modlil nebo byl mravně velmi vyspělý,
nýbrž proto, že jsem od sebe odstoupil s klidem a bez ohlížení,
když jsem před tím prošel fází neklidu a ohlížení. Teprve po prožití
extaze jsem litoval, že jsem před tím žil světsky a jen pro sebe, ne
dříve. Ovšem, mluvím-li o tom, že jsem litoval, dopouštím se
vědomě chyby. Proč jsem nebyl dříve schopen se nad sebou
zastavit? Protože jsem nevěděl, co jsem se dověděl a s jakými
účinky se dověděl v extazi. A toto vědění pocházelo od Boha, ne
ze mně. Litoval jsem tedy já? Zůstal jsem stejně neschopným
litovat jako před tím, ale lítost byla darem, který byl tak silný, že
mě přemohl. Celobytostná lítost, která mě zachvátila zevně i
vnitřně, byla tak mohutná, že jsem se s odporem od sebe odvrátil.
Zevní známkou této lítosti byl pláč, který byl k neutišení. Musel
jsem odejít do ústraní, abych ho před lidmi skryl, a tam jsem se
vyplakal. To však byla jen jedna ze známek vnitřního převratu.
Důležitější byl vnitřní převrat samotný. Tradice by se vyjádřila
takto: měl jsem úzkostlivou touhu v ničem Boha neurazit, v ničem
se mu neprotivit, plnit jen jeho vůli a žít jen pro něho. Ale fakticky
nic z toho jsem neměl. Vyjádřil bych se o tom takto: Automatismus
(2) se probudil tak mocně k životu, že si ihned žádal všechno, co
poskytoval tento svět člověku, pro sebe, aby mohl žít a rozvinout
se. Počínal si vpravdě kořistnicky, jako kořistí malé dítě na těle
matčině, napřed v jejím lůně a pak, když si po narození vyžaduje
její péče, když je kojeno a když si s křikem vyžaduje všechno, co
potřebuje. Nebyla v tom harmonie mezi vnějším a vnitřním. Byl

jsem stravován nitrem a mám za to, že tohle je největší předností i
nedostatkem extatické fáze vývoje. Je to Bůh, který si takhle
bezohledně přeje člověka, nebo člověk v sobě uvolnil síly, které
ho sice přivádějí k Bohu, ale proti kterým je bezmocen? Mám za
to, že toto druhé je pravda, a že mystice málo posloužilo, když
tradice tyto síly sice božské jako kterékoliv jiné, považovala za
přímé působení boží a nazývala je proto nadpřirozenými.
Nedovedla pak vysvětlit křiklavé případy nerovnováhy na cestě
mystiků - extatiků. Jsou však pravidla, pomocí nichž se dá s
těmito silami zacházet. Neznáme-li je, zbývá jediná, málo
záviděníhodná situace: zároveň s automatismem (1) neumíme
řádně živit automatismus (2), takže on živoří. Uměl jsem jej živit
jen správným duchem modlitby, ale neuměl jsem jej živit
správným duchem činnosti. Tím se stalo, že devět let jen
ustavičně vstával z lethargie, jakmile jsem ho přiživil vcelku
nevědomě též správným duchem činnosti. Tehdy mě bez extazí
propojoval se zdrojovým vědomím božím. Řekl jsem už, že se mi
toto propojení jevilo i světelně. Říká se o tom, že někomu blýsklo
v hlavě. Ale i to zablýsknutí mívá různé úrovně, nebo přivádí
člověka na různou úroveň poznání. Záleží na tom, kolik člověk
investoval do automatismu (2).
Myslím, že tím je zodpovězena otázka, kdy se začínají dary
projevovat. Přičítáme Bohu zbytečně mnoho lidských přívlastků, a
tím si na vyšší části cesty zatarasujeme cestu k Bohu, protože
tam je to cesta od člověka k Bohu, tedy i cesta od polidštěného
Boha k nepolidštěnému Bohu. A jak přičítáme Bohu dobré lidské
vlastnosti, tak přičítáme satanovi špatné lidské vlastnosti. Obojí je
chybné. Správně se vyjádřil Angelus Silesius, že lidské já je
arcisatanášem, není nad něho satanáše většího. A s tím se
nevypořádáme, neznáme-li jeho základnu i zápornou úlohu, a
podle toho s ním jednáme. Smiřme se s tím, že jak Bůh, tak i
satan má lidskou podobu jen v lidské představě, a podobně je
tomu s vlastnostmi božími i ďábelskými. A podle toho posuzujme
všechny vize, zjevení, hlasy apod. Je těžké pak oddělit správné
jádro od pouhé slupky, jdeme-li na všechno s takovou přemírou
lidské představivosti a pokládáme ji za skutečnost. Nemyslete si
však, že slupka je zbytečná, ani si nemyslete, že ten, kdo se
nemusel vypořádávat se slupkou, měl práci snadnou, chtěl-li
poznat pravdu. Kolik let to trvalo, než jsem např. směšnost, jež na
mne doléhala, když mě někdo balamutil, správně hodnotil, a právě
tak pomalu jsem se učil hodnotit radost, pomalu jsem se učil jak s
ní zacházet, jak zacházet se smutkem a jak poznávat jeho
význam. Jestli jste četli pozorně, měli jste na minulých stránkách
odpovědi na všechny tyto problémy vedení, které není tolik lidsky

osobní, neopírá-li se o zidealizované boží vlastnosti odpozorované
od lidí.
Dovedu si ale představit, že kdyby byla má první extaze
obrazová, oděná lidskou představou, o jak málo bych se byl mohl
opřít, i kdyby ona představa měla obsah božský. Ono je to s
představou jako se slyšeným slovem, obojí zastírá a omezuje
obsah, redukuje jej jen na minimum, kterému nadto člověk
nerozumí jak má. Vizte slova svaté Jany z Arku jako odstrašující
příklad. Kdežto není-li obsah zahalen do slov, ani do obrazů, ani
do pocitů, stojí pořád za člověkem zvláštním způsobem, jako by
se neprojevené zračilo v projeveném. Řekl bych, že teprve běžné
časoprostorové dění je jeho slupkou, protože se pořád něco
naléhavého neděje, obsah proniká často do vědomí a člověk si z
původního poznatku stále nově nabírá jako ze studny, ve které
vody neubývá.)
§ II. Projevy psycho-fysiologické
1516. Tímto jménem se označují projevy, které působí jak na duši,
tak na tělo a které se napojují více méně na extazi, o které jsme
už mluvili v č. 1454. Hlavní z těchto projevů jsou: 1. levitace, 2.
světelné výrony, 3. výrony vůně, 4. střídmost nebo existence bez
jídla, 5. stigmatizace.
I. Levitace
1517. Levitace je projev, na základě něhož tělo se cítí povznešeno
vzhůru a udržuje se tam bez jakékoliv opory, nazývá se proto tato
extaze stoupající. Někdy se tělo zdvihne do velkých výšek: to je
extatický let. Jindy rychle pluje nízko nad zemí: to je extatický
pochod.
O četných způsobech levitace se čte v životopisech
mnohých svatých, buď v Bollandistech nebo v breviáři, např. sv.
Pavel z Kříže - 28. dubna, sv. Filip z Neri dne 26. května, sv.
Štěpán maďarský - 2. září, sv. Josef Kupertinský - 18. září, sv.
Petr z Alcantary - 19. října, sv. František Xaverský - 3. prosince
atd. Jedním z nejslavnějších případů levitace je případ sv. Josefa
Kupertinského, který, když viděl jednoho dne vztyčovat dělníky
velmi těžký misijní kříž, vznesl se i s těžkým křížem do vzduchu a
bez námahy ho zasadil do základové jámy, která pro něj byla určena.
K tomuto zjevu se pojí též neobyčejná tíže, takže někoho
nelze zdvihnout ani velkou silou.
1518. Racionalisté se snažili vysvětlit tento zjev přirozeným
způsobem, hlubokým nadýchnutím vzduchu do plic, neznámou

psychickou silou, zásahem duchů nebo oddělených duší: čili dá se
říci, že nám nemohou poskytnout uspokojivý výklad. Oč moudřejší
je Benedikt XIV! Žádá především, aby zjev byl s jistotou zjištěn,
aby byl vyloučen podvod. Pak prohlašuje: 1. že levitace s jistotou
zjištěná nemůže být vysvětlena přirozeně, 2. že však nepřevyšuje
schopnost andělů nebo ďábla, kteří mohou zdvihnout těla, 3. že u
svatých je tento zjev jako by předjímání daru hbitosti, který náleží
tělům oslaveným (De beatificat., svazek III., kap. XLIX.)
(Pozn.: Je-li možné při hluboké modlitbě se zbavit pocitu
tělesnosti, nebo dokonce zbaví-li se tělo při ní své hmotnosti, je
levitace něčím na přechodu k tomu. Zvláštní je případ sv. Josefa
Kupertinského. Mimochodem papež ve XX. století jmenoval
světce patronem kosmonautů. Světec se tak vmyslel do potřeby,
aby byl kříž vztyčen, když viděl marné pokusy dělníků, že se
vznesl silou své představy i s křížem. Je to nejen skvělý příklad
síly lidské představy, ale i varování před tím, co ona dokáže
vykouzlit.
Při výkladech těchto jevů je velkým nedostatkem tradičního
myšlení, že se celí rodíme v okamžiku, kdy přicházíme na svět,
zatímco by se křesťané měli dát poučit, že právě jako Ježíš, i my
od Boha přicházíme a k Bohu se vracíme, a v tomto smyslu jsme
bohové. Je v nás zápis o tom všem, čím jsme se stali od chvíle,
kdy jsme odešli od Boha. Jinak by si marnotratný syn nemohl
vzpomenout na Otcův dům. Rozumějte mi přece dobře: dnes už
nejsme ve stvořeném tím, čím jsme v něm byli, ale ať jsme v něm
byli čímkoliv, všechno je zapsáno někde v naší paměti. Čím jsme
byli, je tam obsaženo jako naplněné, čím budeme, je tam
obsaženo jako nenaplněné. Proto mohl svatý Pavel říci, že ani
lidské oko nevidělo, ani lidské ucho neslyšelo, co je pro člověka
připraveno od věčnosti. Kdyby v naší paměti - o které vědomě
nevíme -, a která má jiný charakter než paměť, kterou máme o
věcech ze současného života, nebylo obsaženo všechno, čím
jsme se stali postupně na tomto světě, neseděli bychom pevně v
lidském těle. Svatý Josef Kupertinský, dříve než se vznesl s
křížem do vzduchu, překonal, patrně v extazi, tuto hráz paměti na
nynější věci, čímž myslím na věci stvořené, a proto mohl pomocí
volní představy překonat též přitažlivost zemskou. Je to důkaz síly
lásky! I tak je možno pochopit Ježíšova slova: " ...a vše ostatní
vám bude přidáno. "Nuže, člověče, nic nepřekonatelného tě tady
na světě nedrží. Můžeš vzlétnout k Bohu, zbavíš-li se sama sebe,
tj. všeho, čím ses postupně stal. Pak se přesvědčíš, že dříve než
ses čímkoliv stal, jsi v Bohu. Nyní snad už je mi rozumět lépe, co
myslím tím, když řeknu, že při správném soustředění na Boha

člověk musí ztratit veškerou paměť. Proto nelpím na nauce o
převtělování. Vím, že kdyby se mi zjevilo všechno, čím jsem se
stal, je to jen zvracení stvořeného, není to spojení s Bohem.
Dokonce platí, že nejdu-li tzv. existenční cestou, nemusí vůbec do
mého vědomí vstoupit, čím jsem se stával, takže křesťanští světci
mohli tuto stránku věcí přeskočit bez povšimnutí pro svou velkou
zaujatost pro Boha, pro svou lásku k němu. Cesta lásky
nepotřebuje nic vědět o těchto kličkách a zatáčkách. Trpěl jsem
vždycky nedostatkem lásky, a proto jsem těmi zatáčkami prošel.
To však nebyla cesta Sladkého jha, kterou hlásal Ježíš Kristus.)

II. Světelné výrony
(Ribet, Le mystique, SII. část, kap. XXIX. Mgr. Farges, op. cit. I.
část, kap. 3OO, odp. 3.)
1519. Extaze je často doprovázena světelnými efekty: jako světelnou aureolou, která obklopuje čelo, nebo celé tělo je obklopeno
světlem.
Ještě jednou zde shrneme učení Benedikta XIV. (De
beatific., kn. IV., I. část, kap. XXVI, 8-3O). Především je třeba
dobře prostudovat zjev se všemi jeho souvislostmi, abychom
věděli, zda se světlo nemůže vysvětlit přirozeně.
Zvláště se budeme ptát:
1. zda se zjev stal za plného dne nebo v noci, a v tomto posledním
případě, zda světlo bylo jasnější než kterékoliv jiné světlo,
2. Jestli je to pouhá jiskra, podobná elektrické jiskře, nebo
světelný jev trvá značně dlouho a mnohokráte se obnovuje,
3. jestli z něho pocházejí účinky milosti, trvalé obrácení atd.,
4. jestli osoba, z níž vychází toto záření, je ctnostná a svatá.
Teprve po zralé úvaze o všech těchto podrobnostech
můžeme soudit na nadpřirozenou povahu tohoto jevu. - Také zde
jde o druh předjímání jasnosti, která bude osvěcovat oslavená
těla.
(Pozn.: Zde se opět tradice dopouští jedné hrubé chyby,
vulgárně materialisticky pojímá vzkříšení z mrtvých. Domnívá se,
že nejdokonalejší vzkříšení z mrtvých je v těle, zatímco tělo je jen
nástrojem přechodné povahy a při vzkříšení z mrtvých, zažívá-li je
člověk už za života na zemi, má význam

1. zpětné spojky, aby člověk mohl zvěstovat, co se s ním stalo,
2. nástroje zachovávajícího jednotu stavšího se s existencí věčnou jako takovou.
Tyto dvě věci může člověk zastat jen tehdy, když se těla a
existence v těle dokonale vzdal. Pak si není ani vědom toho, že
jeho tělo září. Mohl by např. v noci psát a viděl by jako ve dne v
tomto světle, které ho obklopuje, a přece by si nebyl vědom toho,
že nějak světélkuje, protože něco podobného by se nemohlo stát
jindy, než kdyby například psal něco o Bohu a byl tím tak zaujat,
že si nevšiml, že si nerozsvítil. Absolutní ztráta pocitu tělesnosti
ovšem nastává v dosti hlubokém soustředění, a nemusí to být
zrovna soustředění na Boha. Tato ztráta pocitu tělesnosti je totiž
jen vstupní podmínkou toho, aby se člověk zbavil sama sebe při
soustředění na Boha.
Protože se světelným efektem mám také určitou zkušenost
a znám všechny okolnosti, za kterých tento efekt nastal, považuji
za vhodné vnést do věci trochu více světla rozborem tohoto případu.
Než se do toho pustím, musím poopravit některé tradiční
názory na věc v širší souvislosti, než se vám možná bude zdát
vhodné.
Už jsem si postěžoval, že tradice vysvětluje některé výroky
Ježíše Krista doslova. Jedině tam, kde Ježíš říká výslovně
"podobno jest...", je nucena také sáhnout k symbolickému
výkladu. Nedivím se jí a mám za to, že jde o opatrnost, které nikdy
nezbývá. Ale chceme-li se dostat dále v pochopení cesty
naznačené Ježíšem, nesmíme být jen prostí a opatrní, nýbrž také
moudří. Arci pravá moudrost je jedině moudrost boží, a chceme-li
k ní dojít, nesmíme jít za ní, protože ta se nedá uchopit, nýbrž
musíme sebe celého i rozum odevzdat Bohu, bez nároku na
nějakou náhradu nebo protislužbu ze strany boží. Pak vidíme
spojitosti, které rozumovou úvahou neobjevíme.
Tak například vyprávění Ježíšovo o posledním soudu velmi
úzce souvisí s Ježíšovým požadavkem, že, chceme-li se ocitnout
v království božím, musíme se znovuzrodit z vody a z Ducha.
Postavíme-li událost posledního soudu vedle tohoto
požadavku znovuzrození, a nepochopíme-li, že jde o jednu a tutéž
symboliku obsaženou v obojím, v líčení posledního soudu a v
požadavku o znovuzrození, zjistíme, že jedno stojí proti druhému.
Jak se znovuzrodili z vody a z ducha ti, co činili dobro bližnímu?
Předpisem pro znovuzrození není jen výrok: "Chceš-li kdo za
mnou přijít...", nýbrž celý Ježíšův život.

Prosím, tohle bude jen malá, neúplná ukázka souvislostí,
které tradici unikají, a to jen proto, že jen rozumem chápe Písmo.
Ukázka počínání spasených je jen zástupnou symbolikou,
skvěle uplatněno ukázkou správného ducha činnosti. Ježíš
vlastně říká: "Kdyby nebylo správného ducha činnosti, nemohl by
být bez něho člověk spasen". Nebo: "Kdo by nepraktikoval
správného ducha činnosti, kdo by nejednal v tomto duchu, jak je
ukázáno na příkladech, nemohl by být spasen. Priorita činnosti
vyplývá ze smyslu lidského života. Jak jej známe, je to život činný
jiným, kéž by vyšším způsobem, než život nižších tvorů. Kdyby se
někdo zavřel do ústraní a celé dny se modlil, těžko by dostál
tomuto Ježíšovu požadavku.
Znovuzrození z vody a z Ducha je symbolem Ježíšova
života, který máme následovat. Ježíš podle symbolu narození z
Panny Marie a křtu v Jordánu se znovuzrodil napřed z vody a pak
smrtí na kříži a zmrtvýchvstáním se znovuzrodil z ducha. Jakmile
se toto s člověkem stane, nastává poslední soud, a to v těle, ale
nikoliv po smrti, nýbrž při skonání času v lidské duši, jak krásně
naznačil Ježíš svým zmrtvýchvstáním z mrtvolného stavu.
Mohu se klidně modlit, že věřím v těla vzkříšení, protože
vím, že bez těla není vzkříšení možné, ale nejsem tak bláhový,
abych mohl souhlasit s doslovným výkladem Bible, že nastane fyzický konec světa, a my všichni najednou, ať jsme žili kdykoliv a
ať se s našimi těly stalo cokoliv, se dostavíme k poslednímu
soudu. Nové pochopení posledních věcí člověka bylo temně
obsaženo už v extazi v 17 letech a dále se prohlubovalo, takže
jsem si vždycky při obnově tohoto poznání vzpomínal na
podrobnosti z prvního zjevení a vždycky bylo méně temné. Dnes
už mám v hrubých rysech pospojován celý život Ježíše Krista a
porovnán s životem člověka v tom nejširším vývojovém smyslu
slova.
Prvně jsem stál před božím soudem v těch sedmnácti
letech. Byl to pro mne konec dosavadního způsobu života, ke
kterému jsem se už nemohl vrátit. Tehdy nebylo možno ve mně
odsoudit všechno, čím jsem do té doby žil, protože bych byl býval
tím odvolán ze světa. Soud ten proběhl ve znamení obrovské
moci laskavého soudce. Pochopil jsem, že Bůh odsoudil celý můj
dosavadní život vedený bez Boha a poskytl mi obrovskou moc už
bez Boha nežít. Neviděl jsem, ani neslyšel jsem soudce, ale
zažíval jsem moc jeho soudu nad sebou, které jsem se ani
nemohl, ani nechtěl vzepřít. Proto chápu, co je to ocitnout se už s
osvobozenou částí své bytosti na pravici boží. Stále více jsem si
uvědomoval, s jakou láskyplnou jemností a něhou Bůh soudí, a

nebylo mi toho dosti. Ani zdaleka ve mně nebylo odsouzeno k
zániku všechno, co jsem si přál, aby už nežilo. To byl také jeden z
důvodů, proč jsem si nevědomky přivodil radikálnější soud v
koncentračním táboře. Ten už se svými následky podobal, nic
více než podobal, poslednímu soudu, a to aspoň natolik, že
mohu od té doby zodpovědně vykládat poslední soud podle líčení
Ježíšova.
Roku 1970 se mi naskytla vítaná příležitost, abych za
pomoci druhého prohloubil tento soud. Tím druhým byla moje
choroba, ledvinový kámen, který zablokoval ledvinu, takže bylo
nutno se podrobit operaci, a tím druhým byli také a v mém životě
už podruhé lékaři, kteří tu operaci měli provést. Kámen zablokoval
ledvinu při ledvinové kolice koncem února 1970. Podle názoru
lékařů jsem se měl pokud možno velmi brzo podrobit operaci.
Vymlouval jsem se na nezastupitelné úkoly ve školské službě,
abych mohl provést přípravu k operaci: Udržet vědomí při uspání
spojením svého vědomí se zdrojovým od chvíle uspávání po celou
dobu operace. Rozumějte mi dobře, nechtěl jsem se nějakým
vymístěním z těla dívat na lékaře, jak operují, nýbrž spojit se
vědomě s Bohem po dobu celé operace. Příprava na tento pokus
mi trvala až do 7. července 1970. Pak jsem se ihned podrobil
operaci rukou MUDr. Pražáka v Plzni. Po operaci se sestry chodí
dívat na pacienta, aby kontrolovaly běh srdce. V noci po operaci
přišla jedna známá sestřička, dívala se na mě velmi zblízka a
řekla mi: "Dovolíte mi, abych přišla znovu. Něco podobného jsem
ještě neviděla. Váš obličej září. Prohlížím si ho ze všech stran a
nevím, odkud ta záře pochází." Byla temná noc a světlo nemohlo
pocházet od zevního zdroje. Mohu tedy zodpovědně říci, že
takové světlo pochází ze soudu, který nad člověkem vynesl Bůh.
Upozorňuji, že světlo nemohlo být příliš intenzivní, nebo přes den
nezářilo, protože operace proběhla 9. července dopoledne a
pooperační bolesti potom přechodně rušily můj klid, který jsem
nabyl během operace. Teprve v noci, když se utišily, nebyl jsem
rušen v tichu. Před operací jsem se rozloučil s rodinou bez
nejmenší touhy se s ní zase sejít a kromě toho jsem několik
měsíců, od chvíle, kdy jsem věděl, že půjdu na operaci, prováděl
intenzivněji vnitřní modlitbu.)
III. Vonící výrony
1520. Někdy Bůh dovoluje, aby z těla světců během jejich života,
nebo po jejich smrti se šířily vůně, a tak vyjadřovali libou vůni
ctností, které praktikovali.
Tak například stigmata svatého Františka z Assisi vydávala
někdy příjemnou vůni. Když svatá Terezie zemřela, voda, kterou

obmyli její tělo, zůstala parfumovaná, po devět měsíců tajemná
vůně vycházela z jejího hrobu, a když exhumovali její tělo, vonný
olej prýštil z jejích údů. Tento zázrak byl pečlivě prověřován při
procesu kanonizačním a zkoušející z něho usoudili, že nic se
nedá vysvětlit přirozeně (Bollandistes, 15. října svazek LV., str.
368, čís. 1132). Uvádí se mnoho jiných případů.
Benedikt XV. připomíná, jak je třeba postupovat, aby se
zjistil zázrak. Bude se zkoumat:
1. zda libá vůně trvá,
2. zda něco nablízku těla nebo v prostředí to nemůže vysvětlit
3. zdali se staly nějaké zázraky použitím vody nebo oleje,
pocházejících ze světcova těla. (De beatific., kniha IV. část 1.,
kap. XXXI., č. 19-28.)
(Pozn.: Svatá Terezie zřejmě svým tělem učila i po smrti.
Jak by ne, když jejím tělem působil Ježíš Kristus, jak se sama
vyjádřila. V té vůni zaručeně nelze hledat její úmysl, nýbrž
přetvořující fakt, který probíhal už za jejího života. Známe přece
dobře ověřený případ ze života P. Pia v Itálii v tomto století. Když
lékař vezl ve vlaku krev z jeho stigmat, přestože byla uzavřena ve
zkumavce, šířila po oddělení vozu tak intenzivní vůni, že se
všichni cestující nad tím pozastavovali. Jsou v Itálii dodnes k
dispozici výsledky zkoušek této krve.
Už modlitba na úrovni modlitby ticha má hluboký
přetvořující vliv na lidský organismus. Extaze může vážně
podlomit zdraví člověka, nedospělého může dokonce zabít, ale
může mít právě tak přetvořující vliv.
P. F. K., od kterého mám Tanquereyho, si vzadu po přečtení
knihy poznamenal recept na modlitbu ticha, jak ji z četby tohoto
spisu pochopil:
1. patřit - mocí víry
2 obdivovat vlastnosti Jeho,
3. radovat se z přítomnosti Jeho,
4. milovat, aniž pronášet slova,
5. sladce se oddávat vůli Jeho.
Knihu dočetl 16. prosince 1946. Příznačné je, že tato
modlitba trpí mnohostí nábožných úkonů, trpí tedy přílišným
duševním pohybem. Obecně by se tento recept nedal použít, leda
po osobním přizpůsobení, u každého podle jeho vnitřních potřeb.
Do modlitby ticha totiž každý dospívá po svém, a onen způsob, jak

do ní dospěl, měl by být do ní vtělen, aby modlitba organicky, jaksi
přirozeně vycházela z jeho stanoviska.)
IV. Trvající nepotřeba jídla
1521. Byli svatí, zvláště mezi stigmatizovanými, kteří žili aniž
přijímali jakýkoliv pokrm, kromě svaté svátosti, a to po mnoho let.
Dr. Imbert-Goubeyre zaznamenává některé zvlášť ohromující
případy (La stigmatisation, sv. II, str. 183):
"Blahoslavená Anděla z Foligna nepojedla 12 let žádnou
stravu, svatá Kateřina Sienská přibližně 18 let, blahoslavená
Eliška z Rente nejedla více než 15 let, svatá Lidwina dvacetosm
let, blahoslavená Kateřina z Racionigi deset let... a za našich časů
Rosa Andriani 28 let a Louisa Latesu 14 let."
Církev velmi přísně zkoumá tyto úkazy a požaduje
soustavný dohled po značnou dobu četnými svědky, schopnými
zjistit podvod (Bened., LXIV., op. cit., kap. IV., část I., kap. XXVII.)
Ti musí zkoumat, zda zdržování se od potravin je úplné, a týká-li
se jak pití, tak i hutné stravy, je-li trvalé a zdali dotyčná osoba nepřestává být zaměstnána.
K této zdrženlivosti je třeba připodobnit zdržování se spánku, tak svatý Petr z Alcantary po čtyřicet let nespal více než půl
druhé hodiny v noci, svatá Kateřina z Ricci spala jen půl hodiny za
týden.
(Pozn.: Pochybuji, že by některý ze zmíněných svatých a
blahoslavených se chtěl zříci jídla a pití, a že toto zřeknutí bylo
součástí jejich sebezáporu. Byli by na takový sebezápor umřeli
hladem a žízní.
Vzpomínám si, že to byla vždycky milost boží, která
například u mě v určitých náznacích způsobovala něco
podobného. Po oné první extazi v 17 letech jsem neměl chuť ani k
jídlu, ani k pití, ani ke spaní, neboť jsem byl tak zaujat stále ve
mně živým poznáním, které jsem v extazi nabyl, že jsem na nic
takového nepomýšlel. Možná, že bych pro toto zapomenutí na
normální živočišné potřeby byl zemřel hladem, ale jistě bych byl
takovou smrt nepovažoval za smrt hladem, nýbrž spíše jako smrt
žízní po věčném životě. Naštěstí jsem měl tak dobrou a pečlivou
matku, že mě nutila jíst, pít a spát. To poslední už kontrolovat
nedokázala, protože se musela odstěhovat z místnosti, kde jsem
spal, aby se sama mohla vyspat. Vedle mně se spát nedalo. Vím
sice proč, ale o tom zde nemíním psát. Stačí říci, že má bdělost v
noci byla tak značná, že indukovala bdělost i v lidech vedle mně
se nacházejících.

V tom stavu, kdy jsem vůbec nic nepotřeboval od zevního
světa, jsem však studoval, totiž měl jsem pokračovat ve studiích.
Ale toho jsem také nebyl schopen. Myslím, že jsem ze všeho
vystřízlivěl hlavně proto, že o mně pečovala maminka tak, jak
dokáže jen matka, která chce zachovat stůj co stůj tělesný život
dítěte. Byl to její druhý boj toho druhu za mně. První prodělala
vítězně od mých jeden a půl až do třetího roku, a nebýt jí a její
osobní odvahy a odhodlanosti, nebyl bych tehdy zůstal naživu... a
podruhé také ne.
Myslím, že vím i z hlediska fyziologického, proč mně
přestalo tehdy chutnat jíst: K tomu, aby člověk měl chuť k jídlu, je
třeba, aby síly, které tuto chuť podporují, proudily nerušeně tam,
kde probíhá celý proces ochutnávání, trávení a vyměšování.
Tento proud byl odvrácen jinam, všechen můj chtíč se obrátil
jinam, byl obrácen k Bohu. Proto jsem v té době také nepodléhal
jakémukoliv tělesnému pokušení. Dejme tomu: Před tím jsem rád
chodil do biografu, pak jsem si vůbec nedovedl představit, že by
se mně něco takového mohlo líbit. To je jeden příklad za všechny.
Ztratil jsem rázem zájem o všechno světské, a světským pro mě
bylo i jídlo. Mylně jsem se domníval, že i život v tomto světě nemá
jinou cenu než co prostředek k poznání Boha. Ještě nic jsem
nevěděl o tom, že musíme za pomoci Boha tento pozemský život
dotvořit a pomáhat ho dotvářet jiným lidem. Je zajímavé, že toto
poznání první extaze nepřinesla. Vnuceným jídlem a vším
ostatním jsem zase nabyl sama sebe do té míry, že v dalších
extazích mi bylo zatěžko odcházet od sebe a musel jsem
prodělávat tvrdé boje, abych z tohoto vnitřního umírání nadobro
neutekl. Možná že přeháním, protože jsem se vždycky upřímně
hanbil za to, že se mi opět podařilo utéci a zaříkával jsem se, že
už vícekrát neuteču. Utekl jsem vždycky znovu, nebo mnohokrát
znovu, protože Bůh si mě bral příliš zostra, nad mou míru
připravenosti a odevzdanosti. Přece však jsem postupně snesl
daleko hlubší a užší objetí boží, takže než jsem se vzpamatoval,
byl jsem tuhý a studený, srdce mi netlouklo, dech se teprve
rozbíhal a hnout jsem se nemohl. Proč to všechno říkám? Celé to
období extazí přineslo sice velmi cennou zkušenost o existenci
širšího života než je náš v tomto světě, ale jinak toho ostatního, co
patří k soustavnému životu v Bohu, velmi málo. Jen jsem nemohl
žít jako ostatní, světsky, ale abych poznával, že Bůh ve mně
miluje, i když nejsem v extazi, k tomu jsem nedospěl, takže jsem
se ustavičně modlil o větší lásku k Bohu. Chtěl jsem lásku mít, což
je něco jiného, než se v ní osvědčovat a tím předjímat toto chtění.
Bůh však mě trpělivě přesvědčoval, že on mě miluje, učil mě trpné
lásce, učil mě být milován nezaslouženě. Vždyť kolikrát jsem jen

utekl z jeho laskavého objetí a přesto mě nikdy nezavrhl a znovu
mě k sobě zval, a ještě větší silou. Ani jsem nepoznal, že když
jsem byl mučen v koncentračním táboře stejně jako ostatní, kteří o
cestu k Bohu nikdy ani nezavadili, že mně uděluje velmi
vznešenou lekci, při které se mám dokonale vzdát sebe, abych se
stal průchodný jeho lásce. Není v lidských silách poznat hloubku
moudrosti božího počínání. Když jsem si už myslel, že na mě
zapomněl, on u mně trpělivě stál a střežil každé mé hnutí.
Například všichni tam trpěli hladem, a já nikoliv. Nejsme sami s
Bohem na světě. Bůh jedná skrze jiné lidi a pomocí okolností, ve
kterých se ocitáme, pomocí prostředků, které užíváme, nás krmí
lépe a všestranněji než hmotnými pokrmy. Ovšem je zřejmé, že
nepotřebuje-li někdo jíst po celé roky, musí být po celou tu dobu
spojen s Bohem. Je to zvláštní druh trpného spojení s Bohem, aby
mohl být soustavně krmen. Nesmí si ani chvíli přát, aby byl
Bohem krmen, a že je zbaven potřeby jíst a pít, je jen malou
součástí všeho toho, od čeho je osvobozen. Musel už před tím
překonat svou závislost na tělesnosti, a to i neextaticky, vně a za
hranicemi extaze. Je to opravdová předchuť nadlidské svobody,
ke které spějeme. Je-li však tělo přesto udržováno při životě, je
vidět, že je ho zapotřebí k jiným funkcím. Nemám na mysli úkol,
který má člověk v těle vůči jiným lidem, ale prohloubení dalšího
poznání, ke kterému je třeba těla.
Dovedu si představit, o jaký pokrok bych byl přišel, kdybych
hned po první extazi opustil tělo. Dokonce bych byl skorem nic
nevěděl o smyslu pozemského života jako takového pro duchovní
vývoj, bez ohledu na to, jak člověk se životem zachází, byl bych
nepochopil symbol Ježíšova života, jeho komplexní návodnosti, a
tudíž bych byl nedokázal usnadnit cestu sobě i jiným.)
V. Stigmatizace
1522. 1. Povaha a původ. Tento fenomen pozůstává z určitého
dojmu o svatých ranách Spasitele na nohou, na rukou, na boku a
na čele: projevují se samovolně, aniž by byly způsobeny nějakým
zevním zraněním, a prýští z nich periodicky nezkažená krev.
Prvním známým stigmatizovaným je svatý František z
Assisi: ve vznešené extazi na hoře Alverně 17. září 1222 viděl
serafína, který mu představoval podobu ukřižovaného Ježíše a
vtiskl mu svatá stigmata, tyto rány nosil až do smrti a prýštila z
nich rudá krev. Snažil se zatajit tento zázrak, ale nepodařilo se mu
to úplně a při jeho smrti 11. října 1226 se zázrak stal veřejně známý. Od té doby se takové případy opakovaly. Dr. Imbert jich napočítal 321, z čehož 4O mezi muži. Dvaašedesát stigmatizovaných
bylo kanonizováno.

1523. Předpokládá se, že stigmata existují jen u extatiků a že jim
předcházejí velmi silné bolesti psychické a morální a tak
zpodobňují trpícího s Ježíšem. Nedostatek těchto bolestí je špatným znamením: neboť stigmata jsou jen znakem spojení s
křižovaným božstvím a podílem na jeho mučednictví.
Existence stigmat je zjištěna tolika svědectvími, že je i
nevěřící obvykle připouštějí, ale snaží se je vysvětlit přirozeným
způsobem. Tvrdí, že u určitých lidí, nadaných výjimečnou citlivostí,
je možno při předrážděné představivosti způsobit pocení krví,
které se podobá stigmatům. Ve skutečnosti některé výsledky
pokusů tohoto druhu jsou velmi rozdílné od toho, co lze pozorovat
u stigmatizovaných.
1524. 2. Známky pravých stigmat
Proto je třeba, aby se rozpoznala pravá stigmata od umělých zjevů, vyskytujících se u jistých jedinců, dát si pozor na všechny
okolnosti, které charakterizují pravá stigmata.
1. Stigmata jsou umístěna tam, kde Pán Ježíš utržil pět ran, zatím
co krvavý zánět hypnotizovaných není umístěn stejným způsobem.
2. Obvykle obnovení ran a bolestí stigmatizovaných probíhá ve
dnech nebo v obdobích, v nichž se připomíná utrpení Páně, jako o
Velkém Pátku nebo o některý svátek Páně.
3. Tyto rány nehnisají: krev, která z nich prýští, je čistá, zatímco i
sebemenší zranění na jiném místě téhož těla způsobuje hnisání.
Rány se nehojí ani po léčení běžnými prostředky a někdy trvají až
čtyřicet let.
4. Rány způsobují značné krvácení: což je pochopitelné první den
jejich objevení, ale nevysvětlitelné v následujících dnech. Rovněž
hojnost krvácení je nevysvětlitelná, stigmata jsou obvykle na
povrchu, nepodobají se velkým zřídlům krve, a přece způsobují
únik tolika krve!
5. Konečně a zvláště, tato stigmata se vyskytují jen u osob, které
praktikují nejhrdinnější ctnosti a které mají zvlášť velkou lásku ke
kříži.
Studium všech těchto okolností jasně ukazuje, že tu
nemáme co činit s běžnými patologickými zjevy, nýbrž že tu jde o
zásah inteligentní a svobodné příčiny, která působí na
stigmatizované, aby je učinila podobnější ukřižovanému Bohu.

(Pozn.: Psal jsem sice o stigmatech už na jiných místech v
jiných spisech, ale příležitost mně nabízí další možnosti osvětlení
věci, a proto se chápu této příležitosti.
Pozastavme se napřed nad faktem, že stigmata se vyskytují
u svatého Františka z Assisi jako u prvního po dvanácti stoletích
existence křesťanství. Přestože tradice se stále více odkláněla od
původního učení Ježíše Krista a především stále méně chápala
smysl celého Ježíšova života, byli v Církvi lidé, a jedním z nich byl
svatý František z Assisi, kteří si přáli spojit se s Bohem tak jako
první křesťané, neformálně, celobytostně, vědomě. A tu nutno říci,
že ve třináctém století zůstalo z Ježíše živé už jen ukřižování,
chápané jako oběť za lidstvo, kdežto nic dalšího se z jeho života
už nedokázalo vztáhnout na život křesťanského jednotlivce. Lidé
se řídili jen slovy a příklady Ježíšovými, nikoliv však jeho
mistrovským životem jako celkem, a tak je tomu dodnes.
Nejvýznamnější z nabídnutých příkladů bylo umučení Páně. I
tomu se však rozumělo velmi povrchně, jaksi pouhým
historizujícím pohledem, nikoliv vhledem do podstaty. Tak
například pět ran Krista Pána připadalo tehdy lidem být
nepopíratelným historickým faktem, takže přes tento fakt se mohl
věřící přenést přes propast vnitřní smrti. Člověk však chtěl svými
silami a svou poctivou snahou umřít jako Ježíš, nijak jinak protože
byl přesvědčen, že jen po tomto způsobu smrti se vstává navěky z
mrtvých. To ovšem byla představa dětinská, neboť nebylo splněno
všechno, co předcházelo Ježíšově smrti na kříži. A jak by to bylo
tehdy možno splnit, když se tomu nerozumělo a nevědělo se o
tom. Zde odmítám otázku jako zvlášť tupou, zda tedy člověk měl
mít za sebou zázraky, které před tím učinil Ježíš. Tato otázka se
svou omezeností podobá dotazu Nikodéma při nočním sejití s
Ježíšem, zda tedy člověk má znovu vejít do lůna matčina, má-li se
znovuzrodit. Pravda je trochu jiná než jak se znala v té době. Aby
člověk mohl vnitřně zemřít, k tomu je třeba všeho, co je
symbolicky naznačeno Ježíšem před křížem a na kříži. Nebudu
vykládat všechno, co jsem vyložil jinde. Uvedu jen záchytné body.
Je třeba:
1. Trním korunovat rozum, hlavu, protože dokud člověk
diskurzivně uvažuje, nemůže se vědomě spojit s Bohem,
2. přibít na kříž ruce a nohy, protože dokud si člověk myslí,
že sám svými silami může něco v této věci udělat a dokud
nenechá jednat Boha, nemůže se s ním vědomě spojit.
Upozorňuji, že předtím byl čas pro dělání a jednání, a kdyby byl
kříži nepředcházel tento čas vyjádřený 33 léty Ježíšova života,
nedošlo by k trpnému spojení člověka s Bohem,

3. aby bylo probodeno srdce, které tolik milovalo, neboť
dokud se člověk jen svou láskou snaží spojit se s Bohem,
nepodaří se mu to, protože spojení nastává jen a jen láskou boží.
Kdyby však byly nepředcházely onomu probodení ony třicet tři
roky lidských stupňů lásky přes různé úrovně, jak bylo mistrně
ukázáno životem Ježíšovým, nemohl by se člověk vědomě spojit s
Bohem v jeho lásce,
4. aby posléze celý tento proces vnitřního umírání byl oním
vyzdvižením od země a zároveň ztrátou spojení s nebem, visením
na kříži mezi nebem a zemí. To je nejdůležitější a nejpodstatnější
požadavek mystické smrti. Vzpomeňme, kdo Ježíše ukřižoval, že
to byli ti, kdo nevěděli, co činí. Slepého světa je třeba k tomu, aby
člověk prohlédl. A vy víte dobře, čeho všeho bylo zapotřebí k
tomu, aby se Ježíš dostal na kříž. V neposlední řadě i on se chtěl
zmařit a dal k tomu katanům placet. Kdo není ochoten položit svůj
život za život věčný, nedospěje k němu. Ale pozor: sebevražda by
nebyla ničím. Nejde přece o fyzickou smrt, nejde o pouhé svlečení
kabátu, jímž je lidské tělo, nýbrž o vnitřní sebevzdání,
5. dovršením tohoto procesu bylo třídenní zmrtvení v hrobě.
Uvažte, jakým způsobem nám tu Ježíš nabízí spásu!
Nic z toho svatý František nevěděl, a také pro toho, kdo
nedokáže postupovat Ježíšem navrženým systémem sladkého
jha, není nic z toho zapotřebí. Je pak nutno všechno provést
násilím a velkým utrpením. Stačí mít dobrou vůli, aby byl člověk
shora od všeho toho tak odtržen, čeho by se jinak měl vzdát
dobrovolně. Jedním z takových způsobů odtržení jsou stigmata.
Svatý František z Assisi byl poučen násilím, ale pak už byl
poučen. Byl si vědom, že bolesti, které prožívá, nejsou jeho, nýbrž
jsou bolestmi Ježíšovými, a dlužno říci, že každý ze
stigmatizovaných musel tyto rány tak dlouho nosit, dokud si tím
nebyl úplně jist. Jakmile u něho a v něm umřel Ježíš Kristus, rány
a bolesti se ztratily. Proto mnozí stigmatizovaní ve stáří ztratili
stigmata, například Terezie z Konnersreuthu. V legendě o životě
svatého Františka z Assisi je však tato moudrost obsažena, její
pisatel o ní věděl, neboť svatý František k ní došel stigmaty. V
češtině je přeložena pod názvem Kvítky sv. Františka.
Když jsem se v roce 1960 nastěhoval natrvalo s rodinou do
Plzně, začal jsem s četbou této knihy. Četl jsem vždycky večer
před spaním, když už se všichni uložili ke spánku. Knihu jsem měl
přes den schovánu ve skříni. Maminka tehdy spala přes chodbu v
jiném pokoji. Jednoho dne ráno mi přišla říci, že se jí v noci zjevil
sv. František z Assisi a řekl jí, že čtu Kvítky a že jsem si z nich

vybral a vypsal pět bodů, těch aby se držela. K jejímu velkému
překvapení jsem sáhl do skříně, vyňal z knihy na papírku oněch
pět bodů a vložil jí je do ruky. Od této doby je nemám a už ani
nevím, které to byly. Zřejmě bylo toto poselství určeno pro mou
matku, která se tolik zasloužila o mou cestu k Bohu.
U svaté Terezie z Avily bylo obdobou stigmat ono předání
utrpení Páně, o kterém jsem už několikrát psal.
U posledního, už vědecky zkoušeného Pátera Pia byla
stigmata prověřována moderními vědeckými metodami. Bylo-li
zjištěno, že krev, která hojně vytékala z jeho ran, ani
nezeslabovala jeho tělo, ani nebyla takového složení, že by se
rozkládala, pak muselo být samotnému Piovi jasné, že mocí boží
a krví Kristovou zde on vnitřně umírá, a to nikoliv jen za sebe, ale i
za hříšníky, kteří k němu přicházeli ze všech stran a byli zázračně
uzdravováni ze svých hříchů. Rány u něho nepřestávaly existovat
až do smrti, protože je bral neustále za jiné, a těch bylo pořád
dost.
Objevují-li se pravá stigmata v pátek nebo ve dnech, kdy se
oslavuje utrpení Páně, je vidět, že Bůh tu úzce spolupracuje s
lidskou myslí a že při stigmatech je této spolupráce zapotřebí, ne
proto, aby si člověk něco představou vsugeroval, nýbrž proto, aby
se snáze uvolnil pro tyto projevy milosti. Ne ten, kdo v pátek
očekává stigmata, je dostane, nýbrž ten, kdo si v pátek připomíná
spasitelský úkol Kristův, kdo v pátek má tedy příležitost více vyjít
ze svého úsilí a více se připojit k úsilí Ježíšovu.)
Závěr: Rozdíl mezi těmito projevy a chorobnými projevy
1525. Projevy, které se váží k extazi, jsou tak dobře prozkoumány,
že je pozitivisté nemohou popírat, snaží se jen je porovnávat s
jistými chorobnými zjevy, způsobenými psychoneurosou a zvlášť
hysterií, někteří v nich spatřují dokonce jakýsi druh pomatenosti.
Zajisté i svatí podléhají chorobám jako jiní lidé, ale o to zde nejde,
jde o to, zda i přes jejich choroby se nám jeví zdraví a dobře
vyrovnaní z hlediska mentálního. Nuže z tohoto hlediska jsou
rozdíly mezi projevy mystickými a psychoneurotickými tak
podstatné, že každý člověk dobré vůle musí je konstatovat a z toho usoudit, že není možná žádná záměna. Tyto rozdíly se týkají
zvláště. 1. subjektu, 2. rozdílnosti projevů, 3. výsledků.
1526. 1. Rozdíly ze strany subjektu. Srovnáváme-li nemocné
postižené psychoneurózami s extatiky, první jsou nevyvážení z
hlediska fyzického a mravního, zatímco druzí aspoň z hlediska
mravního jsou dokonale vyvážení.

A. První jsou nevyrovnaní z hlediska mentálního jakož i z hlediska
fyzického.
Dá se u nich zjistit zmenšení intelektuální činnosti a volní
schopnosti, vědomí je porušeno nebo přerušeno, pozornost se
zpomaluje, inteligence se zmenšuje do té míry, že lze mluvit o
rozdvojení osobnosti, co chvíli nezůstává na mysli nic jiného než
malý počet fixních ideí, odtud jistý monoideismus, blízký
pomatenosti. Zároveň se oslabuje vůle, emoce převládají, člověk
je hříčkou nálad nebo sugescí vyšší vůle, už není pánem sama
sebe. Je to tedy zeslabení, umenšení osobnosti, intelektuálních a
mravních sil. (To je souhrn povahových stránek popsaných P.
Janetem, L automtisme psychologique, část II, kap. III-IV.)
1527. B. Pravý opak toho je stav mystiků. Jejich inteligence se
zvyšuje, jejich vůle sílí, a stávají se schopní pojmout a uskutečnit
velké podniky. Viděli jsme již, jak získávají nové znalosti o Bohu, o
jeho přívlastcích, o dogmatech víry, o sobě samých. Nemohou
však vyjádřit všechno, co vidí, prohlašují však s veškerou
upřímností, že se naučili za několik okamžiků více než dlouhými
studiemi. A toto přesvědčení se přenáší skutečným pokrokem do
provádění nejhrdinnějších ctností. Shledáváme, že jsou vskutku
pokornější, láskyplnější, odevzdanější do vůle boží uprostřed
nejtěžších utrpení, a těší se klidu, míru a neporušitelné pohodě.
Jak vzdáleni jsou nepokoje a vášnivých pohybů hysteriků!
1528. 2. Rozdíly se strany projevů. Neméně velký je rozdíl ve
způsobu, jakým probíhají projevy u jedněch a u druhých.
A. Nic není smutnějšího, nic odpornějšího než hysterické krize:
1. První fáze se podobá lehkému záchvatu padoucnice, ale liší se
od něho pocitem koule, která stoupá k hrdlu, což není nic jiného
než nadmutí hrdla s dojmem zadušení a doprovázené hvízdotem,
který je slyšitelný.
2. Druhá fáze sestává z neuspořádaných gest a z kroucení celého
těla, zvláště z krouživého napínání.
3. Třetí fáze jsou vášnivé projevy hrůzy, žárlivosti, oplzlosti ve
vztahu k obrazu nebo myšlence, jimiž je dotyčný posedán.
4. Všechno končí záchvatem pláče nebo smíchu: to je způsobeno
uvolněním, které nastává. - Po skončení těchto krizí subjekty jsou
unaveny, vyčerpány a trpí různými indispozicemi.
B. Jaký je tu rozdíl oproti extatikům! Žádné křeče, žádné přemrštěné pohyby, je to klidné unášení duše, důvěrně spojené s Bohem,
takže ti, kdo jsou svědky extaze, například ti, co viděli Bernardettu
ve chvíli jejích vizí v jeskyni Masabiele, nemohou se ubránit údivu.

Také, jak prohlašuje svatá Terezie, čl. 1456, tělo, místo aby se
cítilo vysíleno, nabere hned po extazi nové síly.
1529. 3. Rozdíly po stránce účinků. Pokud se týče účinků, jsou v
obou případech velmi rozdílné:
A. U hysteriků, čím častější jsou popsané scény, tím více se
zvětšuje nerovnováha ve schopnostech: přetvářka, lživost, otupění, oplzlost, takové jsou výsledky zkušeností, učiněné s těmito
nešťastnými oběťmi.
B. Naproti tomu u mystiků se soustavně zvětšuje inteligence, láska
k Bohu a k bližnímu. Mají-li příležitost konat dobré skutky, začít s
něčím dobrým, rozvíjejí je s dobrým úmyslem, s duchem
otevřeným a pevným, s energickou vůlí, která je korunována
úspěchem.
Svatá Terezie před smrtí založila přes všechna protivenství,
šestnáct klášterů pro ženy a čtrnáct pro muže, svatá Kolekta založila třináct klášterů a obnovila disciplinu v mnohých jiných, paní
Acarie, extatička od svých šestnácti let, byla vdaná třicet let,
vychovala šest dětí, dala do pořádku rodinný majetek, ohrožený
neopatrností manželovou, a podílela se, když byla vdovou, na
založení Karmelu ve Francii - Marguerite Acarie, Conduite chréttiene et religieuse selon les sentiments de la U. M. Marguerite par
le P. J. M. Vernon, 2. vyd. 1691, svatá Kateřina Sienská, která
zemřela ve 32 letech, žila 1347-1380, a která po dlouhou dobu
neuměla ani číst ani psát, hrála významnou roli v událostech své
doby a zvláště při návratu papežů do Říma, také jeden novodobý
historik ji nazval velkým státníkem (Em. Gebhart, Rev. Hebdomadaire, 16. březen 1907).
Vidíme tedy, že mezi hysteriky a stigmatiky jsou tak velké
rozdíly, že kdyby se řadili k sobě, dělo by se to proti všem pravidlům vědeckého pozorování.
1530. Námitka. Přece však je třeba rozřešit poslední těžkosti: jsou
někteří, na příklad Ribot, kteří se domnívají, že extaze je postupné
zužování pole vědomí, končící v afektivním monoideismu, protože
mystikové nepomýšlejí na nic jiného než na úzké spojení s
Bohem. - Máme-li odpovědět na tuto zvláštní těžkost, rozlišujeme
dvojí monoideismus: jeden je rozvratný a rozkládá postupně
osobnost, neboť stupňuje soudnost, taková je fixní idea sebevraha, který hledá zničení jako nejvyšší dobro, ale druhý monoideismus má naopak účinek koordinační, slaďovací, který sice
způsobuje, že v duši převládá hlavní myšlenka, které se podřizuje
ostatní, ale nikoliv, aby je pokřivila. Tento poslední monoideismus
nerozkládá osobnost, nýbrž ji posiluje, i velcí politikové měli svou

fixní ideu, které podřídili všechny své záměry, a mohli proto
provést velké věci, byla to myšlenka správná.
To je případ mystiků. Udržují převažující myšlenku, fixní
ideu, která se drží především, tj. důvěrné spojení s Bohem, pramen všeho dobra a veškeré dokonalosti, podřizují ji všechny své
myšlenky a city, celou svou energii. Tato idea je dokonale správná, ale nerozrušuje, naopak koordinuje všechny myšlenky a
všechny činy a orientuje je k jedinému cíli, který jediný nám může
poskytnout dokonalost a dobro. A proto, z lidského hlediska, jsou
velcí uskutečňovatelé dobra plni dobré vůle, energie a vytrvalosti,
pokud provádějí velká díla za dobrým účelem. Toho si všímali i
nevěřící, jak jsme poznamenali v čís. 43.
(Pozn.: Protože jsem č. 43 nepřeložil, činím tak dodatečně:)
43. Asketismu a mystice se vyčítá, že si nade vše přejí osobní
posvěcení. Je však obsaženo v učení Pána Ježíše, že spása naší
duše má být naší první starostí: Quid enim prodest homini, si
mundum universum lucretur, animae vero suae detrimentum
patitur? (Mat XVI, 26: "Vždyť co prospěje člověku, získá-li celý
svět, ale svou duši zahubí?"). Na tom není nic egoistického, neboť
jedna z hlavních podmínek spásy je láskyplná činnost vůči
bližnímu, která se projevuje jak tělesnými činy, tak i činy
duchovními, a dokonalost od nás požaduje, abychom milovali
bližního i za cenu sebeobětování pro něho, jak to činil Ježíš pro
nás. Je-li tohle egoismus, není třeba se ho obávat.
Namítá se: Asketismus vede duše k nazírání a tím je odvádí
od aktivního života. - Je nutné vůbec neznat historii, aby se mohlo
tvrdit, že nazírání odvádí od činnosti: "Praví mystikové," praví M.
de Montmorand, jsou lidé praktičtí a činní, nikoliv rozumáři a
teoretikové. Mají organizační smysl, schopnost vést, a ukazuje se,
že jsou schopni řídit různé záležitosti... Viděli jsme přece, čtouce
historii Církve, že většina svatých se zapsala do dějin jako muži
vědy a činnosti: Příklady: Klement Alexandrijský, svatý Basil, svatý
Chrysostom, svatý Ambrož, svatý Augustin, svatý Řehoř, svatý
Anselm, svatý Bernard, blahoslavený Albert Veliký (nyní už
svatořečený Albertus Magnus, učitel svatého Tomáše Akvinského,
pozn. překl.) svatý Tomáš, svatý František Saleský, svatý Vincenc
z Pauli, kardinál de Bérulle, paní Acarie a mnoho jiných ...Nazírání
vůbec není překážkou činnosti, naopak ji osvěcuje a řídí. (Konec
citátu.)
(K tomu bych chtěl říci, že je třeba tato tvrzení uvést na
pravou míru. Stát se nazíravým člověkem, to znamená také chodit
do dvou škol: do jedné, ve které vyučuje Bůh, často bleskově, a

do druhé, kde člověk takto naučené uvádí do života, to je ona
normální škola života, jakou znají všichni lidé. Většina lidí vůbec
nevstoupí do boží školy, nebo mají o ní představy jako o škole
světské. Jakmile si odbudou, co se tam předpisuje, nebo co lidé
pro ni předpisují, odhodí ono učení stranou jako žáček, který
shodí ze svých beder brašnu s učením a jde si hrát.
Ani u extatiků se nedostavovalo hned spojení jejich
vznešených stavů s ostatním životem. Mohl bych se přímo opřít o
jejich výroky, kterými hodnotí tento svět mimo modlitby. Hleďme
na tyto výroky jako na výraz přirozené potřeby těch lidí chránit
před ostrým větrem malou, sotva vzklíčenou rostlinku a dopřejme
jim času k tomu, aby svou stavbu vnitřního života napřed někam
dovedli než dovolí, aby se do ní mohlo vejít, aby ji mohli používat
pro jiné lidi.
Také si dovedete představit, že v boží škole je člověku
náramně dobře, má-li tam tak dobrého, laskavého a moudrého
učitele. Ten pro začátek v první třídě nechce nic jiného, než aby
se žáci neodvraceli od učení a byli stále pozorní. Teprve ve
vyšších třídách mohou žáci pomýšlet na to, aby své poznatky
uplatňovali i u těch, kteří dosud do té školy nechodili. Ani láska,
které se tam učí, nemůže se uplatňovat od začátku mimo školu v
plné míře. Žák, který by si tak počínal, začal by být vykořisťován
zevním světem, neboť ten by brzy poznal s jakým naivně dobrým
hlupákem má tu čest jednat. Ježíš také řekl, aby se perly neházely
sviním. Ba, bylo by výborné, kdyby nikdo nevěděl, do jaké školy
ten žák chodí, a proto aby on se tvářil jako ostatní, aby byl opatrný
jako had a přitom prostý, přímý, nekompromisní vůči sobě,
ohleduplný vůči jiným.
Na výtce, že asketici a mystikové jsou sobci, je kus pravdy,
ale jen relativně platné. Ostatní Ježíšův život nám dokonale
odpovídá na otázku, až dokdy je tato námitka správná. Když Ježíš
přijímal učedníky, věděl, že jim při vstupu do učení šlo téměř
výhradně nebo úplně jen o vlastní spásu. Napovídá však svým
životem dále, že hned po přijetí učedníků je měl k tomu, aby křtili
a léčili, zkrátka aby se přestali zajímat jen o sebe a snažili se svůj
zájem převést stejnou měrou na bližního. Z toho vyplývá: jakmile
své schopnosti podřídíme úkolu být spasen, pokud podřídíme
všechny schopnosti - symbol: všech dvanáct učedníků - Ježíš nás
začne učit účinné lásce k bližnímu a poskytne nám k jejímu
uskutečnění sílu a moc. Přeje si přitom, abychom si byli vědomi
toho, že zde manipulujeme ne silou svou, nýbrž silou boží vloženou do našich lidských schopností.

A ještě k těm extazím: Ty z nich, ve kterých se Bůh odívá do
lidského roucha, člověka jen posilují, jen rozšiřují jeho vědomí
atd., protože člověk je lidským oděvem Boha chráněn před příliš
úzkým stykem s věčností. Extaze vyvinuté do této fáze dokonale
zastanou svou zprostředkovatelskou úlohu, a jakmile ji dohrály,
odcházejí, přestávají. Zanechávají pak člověka pod osobním
vedením božím, a to je pro budoucnost náboženství a pro
budoucnost člověka málo.
Je zajímavé, že autor překládané knihy tak málo ví o
Eckehartovi, který předešel dobu. Praví o něm: "Mistr Eckehart,
O. P., +1327, z jehož učení se nám zachovaly jen zlomky, které
nám nedovolují zrekonstruovat jeho učení, a jehož mnohé
propozice byly odsouzeny po jeho smrti Janem XXII. - Danzinger
č. 501-529."
Takhle se dosud zachází s opravdovým mistrem svého
oboru. Naštěstí z učení Eckehartova se nám toho zachovalo dost,
takže jeho učení se dá zrekonstruovat, ale Tanqureymu se dostaly
do ruky jen body, které byly zavrženy člověkem, který nebyl na
duchovní výši - jeho pontifikát byl v Avignonu, 1316-1334,
poznamenaný velmi svízelnou situací Německa, Francie a Itálie.
Jan XXII. například exkomunikoval Ludvíka Bavorského, který
proti němu postavil Petra z Gorbary. Klidu tedy neužil, ale stačil
odsoudit ještě posmrtně Eckeharta, na kterého tak dobře nemohl
za jeho života. Mistr Eckehart však už stál před inkvizičním
soudem ve Strasburku za svého života. Také on žil v těžkých
poměrech. Byl např. zavolán do Říma jako rádce papeže Bonifáce
VIII, který byl jedním z nejříznějších mužů na papežském stolci.
Eckehart byl také provinciálem svého řádu pro Sasko, sám
pocházel z Thuringen, generálním vikářem pro Čechy, vyučoval
teologii ve Strasburku. Tam také za svého života před inkvizičním
soudem odvolal některé články svého učení. Když se jeho žáci
divili, proč odvolal, řekl jilm: "Vy bláhoví, kdybych se byl dal upálit,
spálili by i mé knihy. A mně šlo o to, aby byly zachovány, protože
Církev bude mít možnost za tisíc let dojít k jinému názoru."
Extaze, které znal mistr Eckehart, neoděné ani slovem, ani
tvarem, přinášely více než ty oděné, a uváděly člověka do
neosobního vedení Duchem svatým, jak měl na mysli Ježíš
Kristus. Z řečí Eckehartových by se neměl dělat velký problém,
neboť i jeho extaze, prosté vší duchovní hmoty, jak se on
vyjadřoval nebyly také ničím jiným než úvodem do vyššího
duchovního života. Jde o něco obdobného jako u nirvány
Buddhovy. Kdyby její definice úplného vymazání lidské osobnosti

byla správná, nebyl by Buddha právě po jejím zažití začal kázat
cestu do věčného života.
Také bezprostřední následky takových extazí jsou jiné než
těch přioděných. Člověk při nich odchází dále od sebe, a to má za
následek, že déle trvá než přijde zase k sobě. Ne že by při nich
ztrácel vědomí, ale ztrácí při nich oddělené lidské vědomí a pocit
tělesnosti, a to je výborné. Ocitá se vědomím zcela na straně
boží, a když všechno dopadne na výbornou, už odtamtud natrvalo
přichází k člověku, má už u Boha svůj příbytek. Království boží
opravdu není z tohoto světa.)
Čl. II. Ďábelské projevy
(Del Rio, Disquisitiones magicae. 1600, Thyraeus, de locis
infesits, De spirituum apparitionibus, De daemoniacis, 1600, Ribet,
Mystique divine, díl III., A. Poulain, op. cit., kap. XXIV, § 6 - 8, A.
Saudreau, L Etat mystique, kap. XXII až XXIII.)
1531. Ďábel ze žárlivosti napodobuje boží činnost v duši svatých,
a snaží se také o zbudování svého panství nebo spíše svého
tyranství nad člověkem. Brzy obléhá, tak říkajíc, člověka zvnějška,
brzy se usadí v těle a chová se tam po svém, jako by tam byl pánem, aby uvedl nepokoj do duše. V prvním případě jde o
obsedlost, v druhém o posedlost.
Pokud se týče činnosti ďábla, je třeba se vystříhat dvou
krajností: jsou někteří, kteří mu přičítají všechno zlo, které nás
potká, pak se zapomíná, že v nás jsou chorobné stavy, o kterých
se nedá předpokládat, že jsou ďábelskými zásahy, špatné sklony,
které pocházejí z trojí chlípnosti, že těmito přirozenými příčinami
se dá vysvětlit mnoho pokušení. Naopak jsou jiní, kteří
zapomínají, co nám říkají naše svatá Písma a Tradice o činnosti
ďábla, nechtějí v žádném případě připustit jeho zásah. Chceme-li
se držet správného středu, musíme se řídit pravidlem, abychom
považovali za ďábelské projevy jen ty, které jsou výjimečné
povahy a kdy souhrn okolností nás utvrzuje o činnosti zlého
ducha.
Pojednáme postupně o obsedlosti a posedlosti.
§ I. O obsedlosti
1532. 1. Její povaha. Obsedlost je v podstatě série pokušení
mocnějších a trvalejších než jsou obvyklá pokušení. Je vnější,
když jde o zevní smysly, zjevení, je vnitřní, když způsobuje vnitřní
dojmy. Zřídkakdy je čistě vnější, ďábel působí na smysly jen aby
snáze zmátl duši. Přesto však byli světci, kteří ačkoliv byli ob-

sedáni zevně všemi druhy fantomů, zachovali ve své duši
neporušitelný klid.
1533. 1. Ďábel může působit na všechny vnější smysly:
a) na zrak, buď v odporných tvarech, aby zastrašil lidi a odvrátil je
od pěstování ctností, jak to činil u ctihodné Anežky z Langeacu
(M. de Lantages, Vie de la Vén. M. Agnes, vydání Lucot 1863, 1.
část, kap. X.) a u mnohých jiných, nebo ve svůdných tvarech, aby
vábil ke zlému, jak se často stávalo svatému Alphonsi
Rodriguezovi (P. Poulain, op. cit., kap. XXIV. č. 94.)
b) na sluch, že způsobuje poslech rouhačských a oplzlých písní,
jako tomu bylo u blahoslavené Markéty z Cortone (Ballandistes,
22. února, díl VIl, str. 34O, č. 178.) nebo způsobuje hřmot, by
zastrašoval, jak se často stávalo svaté Magdaleně z Pazzi a
blahoslavenému faráři Arskému (A. Monnin, Le Curé d Ars, kniha
III.,kap. II.)
c) na hmat dvojím způsobem, jak o tom čteme v kanonizačních
bulách o svaté Kateřině Sienské, o svatém Františku Xaverském a
v životopisu svaté Terezie (Vie par une Carmelite, sv. II., str. 34O,
č. 178) jindy objetímu, aby sváděl ke zlému, jak o tom ve svém
případě vykládá svatý Alphons Rodriguez (P. Poulain, op. cit.)
Jak poznamenává P. Schram (Instit. theol. mysticae, §219)
jsou případy, kdy tato zjevení jsou pouhými halucinacemi
způsobenými nervovou předrážděností, i v těch případech jde o
hrozné pokušení.
1534. Ďábel působí také na vnitřní smysly, na představivost a
paměť, a na vášně, aby je roznítil, např. jestliže proti své vůli jsme
napadáni dotěrnými, obsedavými obrazy, které trvají přes naše
energické kypění vzteku, úzkostné beznaději, instinktivním hnutím
antipatie, nebo naopak nebezpečným rozněžněním a všemu, co
se nedá ničím ospravedlnit. Je pravda, že někdy je těžko rozhodnout, zda je to opravdové obsedání, jsou-li však tato pokušení
zároveň náhlá, prudká, trvající a těžko vysvětlitelná přirozenou
příčinou, můžeme v nich spatřovat zvláštní ďábelskou činnost.
Jsme-li na pochybách, je dobré se poradit s křesťanským lékařem,
který může posoudit, zda jsou tyto jevy způsobeny chorobným stavem a zda je možno řádnými opatřeními je omezit.
1535. Chování duchovního rádce. Musí spojit opatrnou rozvážnost
s nejotcovštější laskavostí.
a) Především nebude věřit bez vážných důkazů, že jde o
skutečnou obsedlost. Ať už však je to obsedlost či nikoliv, musí
mít soucit s kajícníky, napadenými prudkými a trvalými pokušeními

a podporovat tyto lidi moudrými radami. Připomene jim zvláště, co
jsme si řekli o pokušení, způsobu jak jim odolávat, v č. 908-918,
jak o zvláštních prostředcích proti ďábelskému pokušení, v č. 223224.
(Pozn.: Vidím, že bude vhodné dodatečně přeložit aspoň ve
zkratce, co bylo obsaženo v citovaných pasážích. Protože
považuji za důležitější č. 223-224, přeložím tyto odstavce celé,
kdežto ostatní jen ve zkratce.
Kapitola V. Boj proti pokušením
900. ...Máme duchovní nepřátele: chlípnost, svět a ďábla, kteří
nám nepřestávají klást nástrahy. Je třeba se tedy zabývat pokušením a to jak pokušením obecně, tak i hlavními pokušeními
začátečníků.
Čl. I. O pokušení obecně
901. Pokušení je naléhavé pobízení ke zlu pocházející od našich
duchovních nepřátel. Vysvětlíme: 1. prozřetelnostní cíle pokušení,
2. psychologii pokušení, 3. postoj, jaký máme zaujmout vůči
pokušení.
I. Prozřetelnostní cíle pokušení
902. Bůh nás přímo nepokouší: Z listu svatého Jakuba I. 12: Když
je někdo pokoušen, neříkej: "Jsem pokoušen od Boha." Je totiž
nemožné, aby Bůh byl pokoušen ke zlému, ale ani sám nikoho
nepokouší.
Dovolí však, abychom byli pokoušeni našimi duchovními
nepřáteli a přitom nám poskytuje potřebnou ochranu svou milostí:
"Zachvátilo vás pokušení, které je pro člověka snesitelné, Bůh je
však věrný a nedopustí, abyste byli pokoušeni nad své síly, ale s
pokušením způsobí také úspěch, že to budete moci snést." (I. Kor.
X, 13)
A k tomu jsou skvělé důvody:
1. Bůh si přeje, abychom si nebe zasloužili..
903. 2. Je to též prostředek k očistě...
904. 3. Konečně je to prostředek k duchovnímu pokroku.
a) Pokušení je jako švihnutí proutkem, které nás probouzí ve
chvíli, kdy se chystáme usnout a polevit v bdělosti..
b) Je to také škola pokory, nedůvěry k sobě. Snáze pochopíme
svou slabost, svou bezmocnost, cítíme potřebu milosti, prosíme o
ni horoucněji. Vidíme lépe nutnost umrtvovat náklonnosti k

požitkům, k prameni našich svodů a přivítáme s větší šlechetností
drobné každodenní kříže, abychom umrtvili žár chtíče.
c) Je to škola lásky k Bohu: neboť abychom odolali jistěji, vrháme
se do náruče boží, abychom tam nalezli sílu a ochranu, jsme Bohu
vděčni za milosti, které nám nepřestává udílet, chováme se k
němu jako syn, který ve všech těžkostech má záštitu nejlaskavějšího otce.
Pokušení má mnoho výhod, a proto Bůh dovoluje, aby jeho
přátelé byli pokoušeni: "Protože jsi byl milý Bohu," řekl anděl
Tobiášovi, "bylo třeba, aby tě vyzkoušel pokušením", = guia
acceptus eras Deo, necesse fuit ut tentatio probaret te." (Topb XII,
13.)
II. Psychologie pokušení
Popíšeme: 1. četnost pokušení, 2. jeho různé fáze, 3.
známky a stupně souhlasu.
905. 1. Četnost pokušení. Četnost a prudkost pokušení jsou
krajně rozličné: jsou duše, které jsou pokoušeny často a prudce,
jsou jiné, které jsou pokoušeny jen zřídka kdy a necítí se nikdy
hluboce otřeseny. Tato rozlišnost se dá vysvětlit mnoha příčinami.
a) Především rozhoduje temperament a povaha: jsou lidé vášniví
a zároveň mají slabou vůli, jsou často pokoušeni a uváděni do
velkého zmatku, jsou jiní velmi vyrovnaní energičtí, kteří jsou
pokoušeni jen zřídka a kteří zachovávají klid uprostřed pokušení.
b) výchova způsobuje další rozdíly: jsou duše, které jsou vychovány v bázni a v lásce k Bohu, jsou zvyklé přísně plnit povinnosti a
podřizují se jen dobrým příkladům, jiné jsou vychovány k lásce k
požitku a ke strachu z utrpení, a byly svědky mnohých příkladů
světského a smyslného života. Je zřejmé, že druhé budou silněji
pokoušeny než první.
c) Je třeba si být též vědom prozřetelnostních záměrů Boha: Jsou
duše, které volá ke svatosti a které uchovává žárlivě v čistotě, jsou
jiné, které určuje rovněž ke svatosti, ale hodlá je nechat projít
tvrdými zkouškami, aby upevnil jejich ctnosti, jiné konečně nevolá
tak vysoko, ty budou často pokoušeny, ačkoliv nikdy nad své síly.
906. 2. Tři fáze pokušení. Podle tradičního učení, které vykládá už
svatý Augustin, jsou tři fáze pokušení: našeptávání (navádění),
rozkoš a souhlas.
...Všechno tedy závisí na svobodném souhlasu, a chceme-li vše
lépe objasnit, vysvětlíme známky, podle nichž lze poznat, zda a do
jaké míry jsme souhlasili.

907. 3. Známky souhlasu. Abychom lépe vysvětlili tento důležitý
bod, rozlišujme známky nesouhlasu, nedokonalého souhlasu a
úplného souhlasu.
a) Dá se mít za to, že se nesouhlasí, jestliže přes našeptávání a
instinktivní očekávanou radost, která je doprovází, jsme
nespokojeni, trápeni, že jsme pokoušeni, bojujeme-li abychom
nepodlehli, máme-li velkou hrůzu v nejvyšší části duše ze zla nám
nabízeného.
Svatý František Saleský vypravuje (Vie dévote, IV. část,
kap. IV.), že svatá Kateřina Sienská, když byla pokoušena proti
cudnosti, řekl jí Pán Ježíš: "Řekni mi, zda ty špinavé úvahy tvého
srdce ti činí radost nebo tě zarmucují, zda způsobují v tobě
hořkost nebo rozkoš?" Ona řekla: "Nejvyšší hořkost a smutek," a
Pán Ježíš ji utěšil a dodal, že tato trápení byla velmi záslužná a
přinesla užitek.
b) Můžeme být vinní pokušením v příčině, když předvídáme, že ta
nebo ona činnost, které bychom se mohli vyhnout, bude zdrojem
pokušení: "Vím-li", praví svatý František Saleský, "že některá
rozmluva mně přinese pokušení a pád, a dobrovolně ji začnu,
jsem nepochybně vinen vším pokušením, kterému se vystavím."
(Vie devote, kn. I., kap. VI.) Pak však nejsme vinni do té míry, do
jaké naše předvídání bylo nejasné a zmatené, tím se vina
zmenšuje.
908. c) Dá se usuzovat, že souhlas je neúplný,
1. Když nezavrhneme pokušení ihned, jakmile zjistíme jeho
nebezpečnou povahu, je to chyba neopatrnosti, která, i když není
velmi velká, vystavuje nás nebezpečí souhlasu s pokušením.
2. Když chvíli váháme: chtěli bychom trochu ochutnat zakázanou
radost, ale nechtěli bychom urazit Boha, zkrátka, po chvíli váhání
odmítneme pokušení, je to opět lehká chyba neopatrnosti.
3. Odmítneme-li pokušení jen zpolovic: odoláváme, ale jen chabě,
neúplně, pak poloviční odolávání je polovičním souhlasem: lehký
hřích.
909. d) Souhlas je úplný a plný, když vůle, oslabená dřívějšími
ústupky, se dá vtáhnout a dobrovolně vychutnává špatné radosti i
přes protesty svědomí, které poznává, že je to zlo, tehdy, jestliže
je prohřešek vážný, je to těžký hřích..
III. Náš postoj vůči pokušení

Abychom přemohli pokušení a obrátili je k dobru naší duše,
je třeba učinit hlavně trojí: 1. předcházet pokušení, 2. potírat je
mocně, 3. děkovat Bohu po vítězství nebo zvednout se po pádu.
911. 1. Předcházet pokušení. Známe přísloví: Lépe je předcházet
chorobě, než ji léčit, a totéž radí křesťanská moudrost. Když Pán
Ježíš zavedl tři apoštoly do olivetské zahrady, řekl jim: "Bděte a
modlete se, abyste nepřišli do pokušení". (Mat XXVI, 41). Bdělost
a modlitba jsou tedy dvěma velkými prostředky, jimiž se předchází
pokušení.
912. A. Bdít znamená postavit stráž okolo své duše, abychom se
nedali překvapit: neboť je tak snadné podlehnout ve chvíli
překvapení! Tato bdělost je postavena na dvou hlavních
principech: nedůvěra v sebe a důvěra v Boha.
a) Je třeba se tedy vyvarovat pyšné domýšlivosti, která nás vrhá
doprostřed nebezpečí pod záminkou, že jsme dost silní, abychom
odolali. To byl hřích sv. Petra, když ve chvíli, kdy Ježíš předpovídal, že ho apoštolové opustí, vykřikl: "I kdyby všichni poklesli,
já ne." (Mar. XIV, 29) Vzpomeňme si naopak na ono: "Proto, kdo
se domnívá, že stojí, hleď, ať nepadne!" (I. Kor. X., 12.) Neboť
jestliže duch je připraven, tělo je chabé, a jistota spočívá jen na
pokorném odhadu své slabosti.
b) Je však třeba se vyvarovat též zbytečného strachu, který zvětšuje nebezpečí: je sice pravda, že sami ze sebe jsme slabí, ale
nepřemožitelný je ten, který nás posiluje: "Bůh je však věrný a
nedopustí, abyste byli pokoušeni nad své síly, ale s pokušením
způsobí také úspěch, že to budete moci snést." (I. Kor., X, 13)
c) Tato správná nedůvěra v sebe nás varuje před nebezpečnými
příležitostmi, před různou společností, pochybným pobavením
atd., o kterých víme už ze zkušenosti, že jsme při nich vystaveni
nebezpečí pádu...
d) Bdělost má být upřena zvláště na slabý bod duše, protože
obvykle odtamtud přichází útok...
913. B. K bdělosti se připojuje modlitba, která, tím že staví Boha
na naši stranu, činí nás neporazitelné..
914. 2. Vzdorovat pokušení. Tento odpor bude různý podle
povahy pokušení. Jsou některá častá, ale málo závažná: je třeba s
nimi jednat s opovržením..
Zabýváme se především pokušeními těžkými, je třeba je
potírat ihned, energicky soustavně a pokorně...

918. Po pokušení je nutno se vyvarovat toho, abychom je
podrobně posuzovali, zda jsme souhlasili či nikoliv: tato
neopatrnost by mohla způsobit, že by se vrátilo a vytvořilo nové
nebezpečí. Ovšem je snadné rozpoznat pomocí svědectví
svědomí, bez hlubokého rozboru, zdali jsme zvítězili.
A. Když jsme měli to štěstí, že jsme zvítězili, máme poděkovat z
celého srdce Bohu, který vítězství způsobil: je to povinnost
vděčnosti, je to nejlepší prostředek k tomu, jak nabýt dalších
milostí v potřebnou chvíli. Běda nevděčníkům, kteří přičítají vítězství sobě a nepomyslí na to, aby Bohu poděkovali! Nedostanou
se ze své slabosti.
919. B. Jestliže nás potkalo to neštěstí, že jsme podlehli, nedejme
se odradit... pokořme se před Bohem, uznejme svou bezmocnost,
složme všechnu svou důvěru na Boha, staňme se opatrnější,
vyvarujme se příležitosti ke hříchu, vraťme se k pokání. Chyba
takto napravená nebude vážnou překážkou k dokonalosti (Vie J.
Tissot, L art d utiliser ses fautes d apres S. Fr. de Sales.) Jak
správně poznamenává svatý Augustin, že ti, kdo se takto
zdvihnou, stanou se pokornější, opatrnější a horlivější: "ex casu
humilicres, cautiores, ferventiores" (De corrept. et gratia, kap. 1.)
223. Prostředky proti ďábelským pokušením.
Tyto prostředky máme od svatých a zvláště od svaté Terezie (Vie
par elleméme, kap. XXX-XXXI).
a) Prvním prostředkem je pokorná a důvěřivá modlitba, která
staví po náš bok Boha a jeho anděly. Je-li Bůh s námi, kdo je proti
nám? Vskutku může být srovnáván s Bohem: "Quis ut Deus?"
Tato modlitba má být pokorná, neboť není nic, co by rychleji
obrátilo na útěk vzpurného anděla, který se vzepřel pýchou a neuměl nikdy provádět tuto ctnost: pokořit se před Bohem, uznat svou
neschopnost zvítězit bez jeho pomoci, to vyvádí z konceptu plány
pyšného anděla. Má být důvěřivá: neboť sláva boží má zájem na
našem vítězství, můžeme mít plnou důvěru v účinnosti jeho
milosti.
Je také dobré vzývat svatého Michala, který připravil ďáblu
tak strašnou porážku. On bude šťasten, bude-li moci doplnit své
vítězství v nás a námi. Náš anděl strážný rád se k němu přidá,
důvěřujeme-li mu. Především však nezapomeňme prosit
neposkvrněnou Pannu Marii, která svou panenskou nohou
nepřestává deptat hlavu hada, a je hrozivější pro ďábla než
armáda připravená do boje.

224. B. Druhým prostředkem je důvěřivé užívání svátostí a
svátostin. Zpověď, protože je to úkon pokory, obrací ďábla na
útěk, rozhřešení, které po ní následuje, nám přináší zásluhy
Ježíše Krista a činí nás nezranitelné vůči tahům ďábla, svaté
přijímání, jelikož uvádí do našeho srdce toho, který přemohl
Satana, způsobuje ďáblu opravdovou hrůzu.
Svátostiny samy, znamení kříže nebo liturgické modlitby,
konané s duchem víry, jsou také cennými pomocníky. Svatá
Terezie zvláště doporučuje svěcenou vodu ("V téže době jedné
noci jsem si myslela, že mě ďáblové udusí. Nastříkali na ně hodně
svěcené vody a já jsem viděla jaké množství jich prchá, jako kdyby
padali z výšky." (Vie par elle-méme, kap. XXXI., str. 4O2.), možná
proto, že je pro ďábla ponižující, že je potřen tak jednoduchým
prostředkem, jako je tento.
225. C. Posledním prostředkem je naprosté opovržení ďáblem.
Zde opět nám říká svatá Terezie: "Tito proklatci mě trápí velmi
často, ale nenahánějí mně mnoho strachu, neboť snadno zjišťuji,
že se nemohu hnout bez dovolení božího... Jsme-li si toho
vědomi, kdykoliv jimi opovrhneme, ztratí svou sílu a duše nad nimi
snáze nabude vrchu. Projevují se silácky jen proti zbabělým
duším, které je svou zbabělostí ozbrojují, takovým ukazují svou
sílu." (: cit., str. 4O5, 4O6.) Vidět se opovrhovaným slabšími
bytostmi znamená vskutku kruté pokoření pro tyto hrdé duchy.
Nuže, jak jsme si řekli, že opírajíce se pokorně o Boha, máme
právo a povinnost jimi opovrhovat: "Si Deus pro nobis, quis contra
nos?" Mohou štěkat, nemohou nás kousat, jedině neopatrností
nebo pýchou vydáváme se do jejich moci. "latrare potest,
morderenon potes nisi volentem."
Tak tedy boj, který musíme svádět s ďáblem, jakož i se
světem a chtíčem, nás upevňuje v nadpřirozeném životě a
umožňuje nám dokonce v něm dělat pokroky. Konec citátu.
Tradice myslí o těchto tzv. ďábelských záležitostech velmi
zjednodušeně, přibližně tak, jako všechna starověká náboženství.
Ta totiž rozeznávají působení dobra - Boha, a působení zla Satana - ďábla. Tradice se v tomto ohledu dala poučit Ježíšem
Kristem jen velmi nepatrně. V podstatě zůstala jen na půdě
předkristovských náboženství. Tato pozice je neudržitelná.
Tradice se měla poučit od Ježíše aspoň v těchto bodech:
1. Ježíš přemohl na poušti Satana jako jediného, nikoliv jako
jednoho z mnohých.
2. Ježíš vymítal zlé duchy, kterých bylo mnoho, neměli nic
společného se Satanem, který je jediný.

3. Ježíš přijal od Otce všechny učedníky, jak sám pravil, tedy i
Jidáše, jediného mezi dvanácti učedníky.
Ad 1. Praví se ve Starém Zákoně, že nešlo o jediného odbojného
anděla, nýbrž o pád mnohých odbojných andělů někdy na počátku
stvoření. Proč tedy Ježíš bojoval proti jedinému? "Království, které
je v sobě rozděleno, pustne," řekl Ježíš. Tak také království
Satanovo není v sobě rozděleno a nepustne, nýbrž má svůj úkol
ve stvořeném a se stvořeným trvá. Nebýt stvořeného, nebylo by
Satana a jeho království. Ať se nám líčí podle sumerských a
starosemitských předloh pád andělů jakkoliv dramaticky,
nezapomínejme, že zlo je nerozdělitelnou částí dvojice dobro - zlo
až do skonání stvořeného. "Ponecháte-li obojí až do žní", ukazuje
Ježíš v podobenství o dobré a špatné setbě.
Dříve v Kredu, tj. ve Věřím v Boha se modlilo také a k víře
křesťanské se předkládalo, co tam bylo psáno o životě Ježíšově:
"... ukřižován jest a pohřben jest. Vstoupil do pekel, třetího dne
vstal z mrtvých..." Protože se však tomu "vstoupil do pekel, třetího
dne vstal z mrtvých..." už dávno nerozumělo, dnes se tato pasáž
kreda vynechává. Vždyť co by tam Ježíš pohledával, když peklo
peklem zůstane a představuje věčné zavržení. Nikomu v pekle
pomoci není. Protože však Ježíš působil na straně dobra, musel
působit také na straně zla. Proto mu Otec svěřil Jidáše, a na
Jidášovi se nám zároveň ukazuje, co je to ponechávat ho až do
žní, jak s ním jednat, jaké mu svěřovat úkoly, co je to spálení
zlého atd.
Ad 3. Jidáš představuje odbojnou stránku lidského já, která si
chce ponechat svou vlastní vůli. Po projití křtem v Jordánu, ne
dříve, jakmile si člověk ponechává třeba jen špetku vlastní vůle,
stává se postupně zrádcem. Ale až do žní, do chvíle ukřižování,
má svůj úkol ničím nezastupitelný.
Mít vlastní vůli a držet se jí je nevyhnutelně nutné až do
stupně křtu v Jordánu a přemožení Satana na poušti. Vždyť jakým
vývojem muselo projít lidstvo než se vyvinulo člověka s vlastní vůlí
dokonaleji ukovanou, než jak jsme svědky u rostlin a u zvířat.
Mohlo by se tedy říci, že dosažení stádia vlastní vůle je nutný
mezistupeň, ke kterému míří celý vesmír. Vždyť jen s tím, co je,
může se něco dělat, aby to nebylo, ale před tím posloužilo, než to
není. "Vstoupil do pekel" by se tedy dalo moderněji přeložit jako
"vypořádal se s vlastní vůlí na úrovni stvořitelské, nikoliv už jen
osobní". Stvoření se nám jeví jako nerozlučně spjaté dobro se
zlem. Je to samozřejmě lidské hodnocení, které není důsledné,
ani není založeno na dokonalém poznání. Je jen relativně platné.
Přírodě přiznáváme právo, aby silnější nebo ten, kdo má k tomu

zařízení, požíral slabšího a nepovažujeme takové soustavně
vraždění za hřích, nýbrž za pouhé udržování rovnováhy v přírodě
drastickými prostředky. Za jakou cenu se to děje, nad tím se
nepozastavujeme. Relativní platnost dvojice dobro - zlo má
absolutní platnost ve stvořeném, dále nikoliv. Překročil-li Ježíš
hranice stvořeného svou smrtí na kříži, musel překročit také
platnost dvojice dobro-zlo, proto musel se také vypořádat s
peklem, se zlem. Lidově bychom mohli říci, že si zašel pro Jidáše
do pekla, protože i toho mu svěřil Otec, a Ježíš slíbil, že nikoho ze
svých, jemu svěřených neztratí. Ale šlo o více, o širší rámec než
osobní.
Ad 2. Už zákoníci podezřívali Ježíše, že ďábly vymítá mocí
ďábelskou, ale on jim řekl, že není možné ďábla ďáblem vyhánět,
neboť to by byl znak rozděleného království ďáblova, a takové by
nemohlo existovat. Při vymítání zlých duchů šlo o vyloučení
určitého druhu parazitického soužití sousedních úrovní hmoty s
živou hmotou člověka. Tradice nebyla a není poučena o tom, co je
to soužití sousedních úrovní, a proto si neví rady jak s tím, že
a) např. don Jan Bosco měl psa, který nebyl z tohoto světa a
světce ochraňoval,
b) tak i s tím, že četní svatí byli pronásledováni různými
kreaturami, s podobou okopírovanou od lidí a od známých tvorů.
Tak např. páter Pio v tomto našem století byl pronásledován v
mládí psem, který chodil i po římse (sic!) a zle sužoval, kousal
apod.
Tihleti tvorové žijí na hmotné úrovni sousedící s naší
hmotnou úrovní, takže není pro ně tak velkým problémem vypůjčit
si od nás náš druh hmoty a pomocí vypůjčené hmoty nám buď
pomáhat nebo nás napadat. Ale s ďáblem nemají nic společného.
c) Stejně tak je možné, aby člověk kus svého já zhmotnil vedle
sebe a tento kus já mu potom může buď sloužit, nebo se postavit
proti němu. Lidé se silnými chtíči mohou ze sebe vybavit podoby,
ke kterým se jejich chtíče upínají, a ty mohou být viditelné i jiným
lidem.
Mluví-li potom svatá Terezie o ďáblech, kteří ji houfně
napadali a které dovedla odbýt svou nebojácností, pak zaručeně
nešlo o ďábla, který pokoušel Ježíše na poušti, nýbrž o naše
nejbližší sousedy ve hmotě, kteří jsou pro nás normálně
neviditelní, ale za určitých okolností jsou viditelní, dodá-li jim
člověk k tomu sílu.
Živý lidský organismus představuje velmi výkonný zdroj
energie, kterou si buď sám vyrobí, nebo ty druhy energie, které

potřebuje, ale nedovede si je vyrobit, dokáže přijímat z vesmíru a
transformovat je na formu potravy i pro příbuzné úrovně hmoty,
které jsou pro nás normálně neviditelné. Jestliže se však člověk
dovede soustřeďovat, akumuluje různé druhy energie, a naši
sousedé se mohou v jejich proudu bezpracně přiživovat. Občas
viditelný pes svatého Jana Bosca byl vděčným příživníkem, jiní
sousedé jsou méně vděční nebo jsou dokonce zlomyslní. Tyto zlé
duchy vymítal Ježíš. A z toho, co se o tom píše v Písmu, je
zřejmé, že pisatel neměl ani zdání o tom, o koho jde. Tyto bytosti
se nejsnáze ovládnou nebojácným, samozřejmým duševním
postojem nadřazeného k podřízenému. Ovšem to platí jen o
duševně zdravém organismu, jaký měla svatá Terezie a jaký má
většina lidí. Jsou však duševní choroby, při kterých lidský
organismus ztrácí svou energii jakýmsi druhem "krvácení", při
kterém neutíká krev, nýbrž různé druhy energie. K těmto zdrojům
energie se také naši sousedé slézají jako ku prameni. Je pravda,
že lidský organismus vždycky vyrobí nebo transformuje více
různých druhů energie, než kolik jí spotřebuje, a že přebytečná
energie z něho odtéká. Sensitivní lidé pociťují tento výron různým
způsobem. Ježíš se o tom zmiňuje na jednom místě, když se ho
dotkla žena trpící krvotokem, v touze být uzdravena. Opět se na
tomto případě přesvědčujeme, že lidská vůle má obrovskou moc.
Na jejich bytnost se váže vědomí právě tak jako na naše tělo.
Dostanou-li se do styku s druhem hmoty, ve které žije člověk,
mohou se stát viditelní a hmatatelní. Potřebují-li si však vypůjčit
energii, která utváří naši hmotu. Najdou-li někoho, kdo je schopen
jim svou energii předávat, drží se ho.

Příklad: Měl jsem příležitost sledovat jeden případ vztahu
člověka a takové bytosti. Dokonce jsem byl poučen o vývoji a
zániku tohoto vztahu.
Paní S., která žila mezi dvěma světovými válkami v Plzni, od
útlého mládí měla styk se skřítkem, jak se jí ta bytost jevila. K
prvnímu seznámení došlo v lese, kde skřítek po sobě zanechával
stopy v podobě drobných mincí, vždy na tomtéž místě. Byl
neviditelný a nehmatatelný. Minci tam ovšem mohl nechávat také
člověk. Ta paní, tehdy ještě dítě v předškolním věku, začla chodit
na dotyčné místo do lesa a vždycky tam nešla drobnou minci, za
kterou si koupila nějaký bonbon, zkrátka mlsky, na které rodiče jí
nechtěli nic dávat. Celý další rozvoj styků paní S. se sousední
hmotnou oblastí je velmi podoben vztahům, které tradice jmenuje
obsedlostí a nakonec posedlostí. Mnozí svatí ve svém vývoji

procházeli fází těchto styků, jenže zaujali včas jiný postoj než paní
S. Dovedu si představit, že kdyby paní S. v určitém stadiu už
rozvinutých styků začala onu bytost považovat za zlého ducha, jak
by to bylo s ní dopadlo, a jak by ta bytost urputně hájila své
příživnické postavení u člověka. Ostatně čtěte dále. Jednou, ještě
jako malá holčička šla mamince nakoupit maso k řezníkovi. To už
nastala doba, kdy paní S. jasně slyšela "našeptávání" skřítka v
uchu. Ten jí řekl: "Dnes způsobím, že tě maso nebude nic stát."
Malá S. dala řezníkovi z papírku přečíst, jaké maso má nakoupit.
Předala řezníkovi jak papírek, tak matkou připravené peníze.
Řezník nasekal a navážil maso a vrátil malé S. papírek, maso i
peníze. Malá S. si bláhově myslela, že matce učiní velkou radost,
když přinese maso i s penězi. Doma ovšem narazila na
nepochopení. Musela jít peníze vrátit. A tak to šlo dále. Já jsem se
setkal s paní S., když už měla dvacetiletého syna. Manžel paní S.
věděl o stycích své manželky se skřítkem, protože ona se s nimi
před ním netajila. Sama byla pověstná ve svém okolí, neboť byla
velmi povídavá a prozrazovala někdy, co si lidé o ní myslí. Skřítek
jí to napovídal. Četl myšlenky i dosti vzdálených lidí. Tak například
jsem se radil s panem S. o tom, jak se skřítka zbavit. Pan S.
nechtěl tuto poradu provést ve svém bytě, protože měl dokázáno,
že tam skřítek všechno odposlouchá. Osnovali jsme tedy plán asi
kilometr od bytu rodiny S. Jenže skřítek v téže chvíli průběžně
referoval jako tlumočník paní S. o všem, co jsme si řekli. Přesně
znal hodinku, kdy se dostavím a co budu říkat. A to se opakovalo
několikrát, než jsme toho zanechali. Nepostupovali jsme však proti
skřítkovi jako proti ďáblu, ani jako proti zlému duchu. Jen jsme si
přáli přetrhat pouta mezi ním a paní S. Získali jsme k tomu i
svolení paní S., která se někdy cítila velmi unavena těmito styky a
byla by se jich ráda zbavila. Nešlo to. Občas sice měla paní S. od
skřítka pokoj, ale pak jeho projevy nastoupily zase v plné síle.
Viděla ho například v koutu místnosti a líčila nám, jak se skřítek
tváří. Neviděl jsem v tom rohu nic, ale když jsem se tam přiblížil,
skřítek změnil místo, vyhnul se mi, jak svědčila paní S. Nikdy
nezůstával v mé blízkosti. Byl dokonce ochoten odejít po dobu mé
návštěvy. Jakmile jsem se však vzdálil, zase se vrátil. Teprve v
poválečné době, za pobytu rodiny v Praze, našel pan S.
prostředek, jak se skřítka zbavit. Ten však vyhrožoval, že bude-li
muset odejít, paní S. úplně vysaje, nebo u ní způsobí tak těžkou
chorobu, ze které ona životem nevyvázne. Onomu vysání pan S.
zabránil, ale té chorobě nikoliv. Choroba, probíhající za nadmíru
vysokých horeček, byla léčena v pražské nemocnici. Diagnózu a
příčinu choroby se nepodařilo zjistit. Ve chvíli, kdy se už zdálo, že
paní S. zemře, pouto mezi ní a skřítkem se přetrhlo a paní S. se

začala zčista jasna uzdravovat. Věděla ovšem proč a byla za to
velmi vděčna. Ta tam byla její povídavost, podívala se na nás
trochu smutně, ale říkala, že je spokojena. Neměla však co dělat,
neměla čím se zabývat, protože styk se skřítkem úplně vyplňoval
její volné chvíle. To je nebezpečný moment, kdy místo jednoho
vstupuje do člověka více duchů. Nestalo se tak. Paní S. se stala
velmi pracovitou a ve volných chvílích pletla. Tak si počínala až do
smrti. Se skřítkem se už nesetkala.
V rozeznávání těchto duchů od duchů zlých není tradice ani
v začátcích. Aby je mohla rozeznávat, potřebovala by k tomu citlivé lidi, kteří by tyto bytosti viděli nebo nějak jinak vnímali. Mezi
běžnými zdravými lidmi je nenajdou, protože každý, kdo by získal
tyto schopnosti a neměl by za sebou značný duchovní vzestup,
vystavoval by se nebezpečí, že se sám dostane do vleku těchto
duchů.
Jednou jsem se pokusil odradit svého dobrého přítele J. Š.
od toho, aby přestal provádět magické evokace. Protože
potřeboval při evokaci pomocníka, naskytla se mi výtečná
příležitost jeho pokusy zmařit. Jednoho dne, hned na začátku mé
přímé cesty k Bohu, jsme se spolu vydali do Jandových skalek u
Plzně, a tam v pustém prostředí, pod skalou, která byla dříve mým
oblíbeným horolezeckým objektem, jsme udělali magický kruh se
všemi jeho náležitostmi a začali jsme se zaklínáním. Hrál jsem
svou roli proradně. Vynechával jsem slova, komolil je a podobně.
Mluvilo se latinsky, a já jsem znal latinu lépe než on, mohl jsem si
proto dovolit podobné podfuky aniž by na to můj přítel přišel. Nic
se neobjevilo, nic jsme nevyvolali. Ale milý přítel byl sveřepý. Řekl, že se celá evokace má v takovém případě opakovat. Opakovali
jsme ji se stejně negativním výsledkem. Konečně se přítel rozhodl, že evokaci ukončí. Otevřel si magicky kruh a vyšel z něho
bez pohromy. Já však ty předpisy neznal, a tu jsem shledal, že se
nemohu dostat z kruhu ven. Přítel stál opodál a když jsem mu
prozradil, že se nemohu hnout, měl ohromnou radost a pomohl
mně z kruhu ven. Nejhorší pro mne nastalo až doma, kam jsem se
velkou tíží dovlékl. Před spaním jsem začal s mystickou
koncentrací. Musel jsem po ní celou noc odolávat domluvám,
abych se svou vůlí neodevzdával Bohu, protože stav trpnosti prý
znehodnocuje člověka a zhoršuje jeho postavení mezi tvory.
Abych prý vůli užíval raději aktivně, že k tomu mám jedinečné
schopnosti. Získám prý pomoc od těch, kteří si takto počínají. Byl
to osobní styk s obrovskou mocí, která se mi představila jako moc
neškodná a dobrá, která chce lidem pomáhat k moci, která jim
náleží. Odmítl jsem rázně všechny návrhy po získání moci a

schopnosti ovládat lidi, ale boj trval až do rána. Byl spojen s
viděním důstojné a moudré bytosti lidské podoby. Tato postava
přitom věštila správně mou budoucnost, kterou mi dokonce
vyhrožovala. Tato hrozba, když se pak za mnoho let doslova plnila
v koncentračním táboře, byla i tehdy zvlášť akutní, protože byla
spojena se slibem, že zavolám-li onu bytost, rázem budu
vysvobozen z nebezpečí života. Mám za to, že když jsem ani
tehdy nepoužil této pomoci, že budu mít už do smrti od této sféry
pokoj. Přesvědčil jsem se, že lpí-li člověk skálopevně na správně
zvolené cestě k Bohu, dostane se mu vždy včas pomoci od Boha.
Právě v koncentračním táboře jsem byl svědkem série zázraků,
jejichž smyslem sice nebylo, abych se předčasně dostal z vězení,
ale abych mohl v naprostém klidu provést úkoly jak na sobě, tak i
na několika jiných lidech za absolutní ochrany boží. Ovšem ono
pevné rozhodnutí setrvat v rukou božích ať se děje cokoliv, bylo
dílem boží milosti, a byl do ní zamontován i ze života Ježíšova
známý moment zdánlivého úplného opuštění Bohem, aby bylo
možno přejít z fáze osobního vedení do vedení neosobního. Tato
síla, až na krátké období opuštěnosti, stála za mnou i v mém
vědomí tak silně, že nikdo nemohl zviklat mou víru ve správnost
zvolené cesty. Zde však šlo o něco úplně jiného než u paní S., o
které jsem právě vyprávěl. Proto předpovědí splněná budoucnost
měla menší váhu než jistota o správnosti této cesty.
Ptáte se, jak jsem tak bezpečně tehdy mohl poznat ďábla?
Kdyby se byl představil s rohy, chlupy a ocasem, nebo s
pekelným pachem, nebyl by mě přesvědčil, že je ďáblem. Byl by
pro mě někým, koho v tomto spisu nazývám blízkým sousedem,
jakýmsi přírodním duchem. Že však jednal moudře, znal všechna
Písma a přemlouval mě, abych zanechal trpného mystického
stavu, přesvědčil mě dokonale o tom, kým je. Neboť,
nezapomeňte, kolikrát jsem už o tom mluvil: Ďábel musí Bohu
Stvořiteli pomáhat při stvoření, a to ještě není padlým andělem.
Geneze to dobře ví, když řadí pád andělů až za začátek stvoření.
Víme také, že stvoření probíhá i se svým začátkem ustavičně. Při
tomto začátku není ďábel zlým, nýbrž je jen pomocníkem, který
připravuje nutné zlo, potřebné pro existenci dualismu. Zlo pak
nemá trpnou povahu, je naopak velmi činné, aktivní, má-li sebe
propagovat musí hájit činnost, ba horečnou aktivitu bez mezer,
spěchá, neboť jen ve stvořeném může provádět svůj úkol. Mystik
se vymyká ze stvořeného, plní-li trpně vůli Boží, uniká tedy ďáblu.
Svět je tedy zvláštním způsobem, nikoliv nemravným nebo
chabým ve zlu postaven právě svým vnitřním i vnějším pohybem,
který zabraňuje vědomý návrat do Boha, nebo do jeho domu. To
všechno Ježíš vysvětlil svým životem. Od Otce získal Jidáše a

Jidáš napřed dobře sloužil a dělal zázraky a křtil, ale postupně
dorůstal do spáchání zrady na Ježíši. A to všechno ostatní už
víte... Vzpomeňte, kdy Ježíš zápasí se Satanem: Když má
nastoupit trvale trpný stav - naprostou odevzdanost do vůle
Otcovy - spojený s typem aktivity, která vychází ne z vůle člověka,
nýbrž z tohoto trpného stavu odevzdanosti. Víte už také, že vaše
já je platným a ničím nenahraditelným pomocníkem Boha Stvořitele, víte, kdy se stává Satanem. Jen bych vás chtěl ještě upozorniti, že proměna našeho já z pomocníka na Satana neprobíhá
nikdy jednorázově, nýbrž já je střídavě pomocníkem a střídavě Satanem. Není tak těžké rozeznat jeho stávající úlohu a zařídit se
podle toho: podporovat prvního a zahánět druhého. Trpný stav ovšem výtečně pomáhá ke správné schopnosti rozlišovací. Proto by
si Satan přál, aby ho člověk zrušil. Proto se snažil odvrátit Ježíše
ještě těsně před začátkem praktikování výtěžků trpného stavu od
činnosti postavené na základě trpnosti, chtěl ho odvést k sobě a
navodit v něm jinou službu než Otci.
Ježíš také neopomíjí ukazovat, co rozumí Sladkým jhem v
době, kdy lidské vlastnosti - učedníci - už vstoupily do vědomé
spolupráce s ním - se Spasitelem. Svatý Jan se nikdy nevzdaloval
od Ježíše, byl mu vždycky nablízku. Rozuměj: nezapomínal na
spasitelskou úlohu, od které se nemá příliš vzdalovat, a tou je, být
Otci oddán, z jeho moci a vůle všechno dělat.)
b) Jestliže při úpornosti pokušení se dostavují zmatky bez souhlasu vůle, rádce připomene, že není hříchu bez souhlasu. V
pochybném případě, že nedošlo ke hříchu, aspoň ne k těžkému,
jde-li o osobu obvykle dobře založenou.
c) Jde-li o horlivé osoby, rádce se bude ptát, zda tato trvající
pokušení nejsou součástí trpných zkoušek, které jsme vysvětlili
dříve v č. 1426., a pak dá těmto osobám rady vhodné pro jejich
stav duše.
1536. d) Je-li obsedlost ďábelská mravně jistá nebo velmi pravděpodobná, lze použít, způsobem soukromým, exorcismus
předepsaný Římským rituálem nebo jeho zkrácená formulace, v
těchto případech neoznamovat oné osobě, že se bude provádět
exorcismus, dá-li se předpokládat, že toto prohlášení by způsobilo
u dotyčného zmatek a rozpoutalo jeho představivost, stačí jej
upozornit, že při něm bude čtena modlitba schválená Církví.
Pokud se týče slavného exorcismu, nesmí se použít bez svolení
Ordinariátu a s opatrností, o které bude mluvit při posedlosti.
§ II. O posedlosti

Vysvětlíme: 1. Její povahu, 2. Církví předepsané léčebné
prostředky.
I. Povaha posedlosti
1537. 1. Základní prvky. Jsou dva základní prvky, které vytvářejí
posedlost:
přítomnost ďábla v těle posedlého, a vláda, kterou má nad jeho
tělem a jeho prostřednictvím nad jeho duší. Tento poslední bod je
třeba vysvětlit. Ďábel není spojen s tělem, jako je napojena na tělo
duše, nýbrž vzhledem k duši je jen zevní hnací silou, a působí-li
na duši, činí to prostřednictvím těla, ve kterém přebývá. Může
působit přímo na údy těla a způsobit, že provádějí všechny druhy
pohybů, nepřímo působí na vlastnosti, pokud tyto závisejí na těle
při jejich uskutečňování.
U posedlých lze rozeznávat dva rozdílné stavy: stav krize a
stav klidu. Krize je jakýsi druh prudkého záchvatu, kdy ďábel
projevuje své násilné panství tím, že vtiskává tělu horečný nepokoj, který se projevuje úšklebky, záchvaty zuřivosti, bezbožnými
rouhavými slovy. Nemocní přitom ztrácejí, jak se zdá, vědomí toho, co v nich probíhá a když zase přijdou k sobě, nevzpomínají si
nic z toho, co řekli nebo činili, nebo spíše, co ďábel prováděl skrze
ně. Jen na začátku jsou si vědomi vpádu ďábla, potom se zdá, že
ztratili vědomí.
1538. Jsou však výjimky z tohoto obecného pravidla. P. Susin při
exorcisování (vyhánění ďábla z někoho) uršulinek v Lodunu, sám
byl posednut, ale zachoval si vědomí toho, co se v něm děje. (Dopis ze 3. května 1635 P d Attichy). Popisuje, jak se jeho duše
rozdělila na stránku, která vnímala ďábla, a na druhou
odevzdanou působení božímu, píše, jak se modlil, zatímco se
válel po zemi. Dodává: "Můj stav je takový, že zbývá jen velmi
málo činností, při kterých jsem svobodný. Chci-li mluvit, můj jazyk
se staví proti tomu, během mše jsem nucen náhle se zastavit, při
jídle nejsem schopen donést sousta k ústům. Zpovídám-li se, mé
hříchy mi unikají a cítím, že ďábel je ve mně jako ve svém domě,
vstupuje a vychází, jak je mu libo."
1539. V obdobích klidu nic nenasvědčuje přítomnosti zlého ducha:
řeklo by se, že odešel. Někdy dokonce svou přítomnost projevuje
jakousi chronickou nemocí, která se vymyká lékařským
prostředkům léčení. Často více ďáblů posedá jednu osobu, což
dokazuje jejich slabost.
Obvykle posedlost postihuje jen hříšníky, jsou však také
výjimky, jako byl P. Murin.

(Pozn.: To všechno jsou velmi dobře napozorované příznaky
příživnictví přírodních duchů, kteří s ďáblem nemají nic
společného. Závěry z těchto stavů učiněné tradicí jsou chybné.
Zdá-li se jí, že jsou posedáni především hříšníci, pak je třeba říci,
že posedáni jsou více lidé, kteří se dovedou snáze vzrušovat. Při
jakémkoliv vzrušení, nemusí to být vzrušení hříšné, uniká z těla
více energie a vábí více příživníky. Je tedy možné, že tito příživníci sami vypozorují, kdy z těla člověka prýští více energie, a
proto se snaží u člověka způsobit vzrušení. Nejprimitivnějším
způsobem nenormálním pohybem těla. P. Surin se například při
posedlosti válel po zemi proti své vůli. V takovém případě z něho
energie tekla proudem. Pak se musel cítit unaven. Je mi znám dokonce případ, že jeden živý magik z Opavy měl své subjekty, které
se snadno naplňovali silou, kterou on ke svým pokusům
potřeboval. On pak tuto sílu od nich sbíral formou posedlosti na
dálku. Tyto subjekty si toho byly vědomy. Jedna paní v Olomouci
mi ukazovala mohutný listnatý strom proti oknu svého domu, z
něhož postupně pro toho magika vysála všechnu sílu, takže strom
uschl. Říkala mi také, že z návodu toho magika chodí do hospod,
kde je hodně podnapilých lidí, způsobuje tam hádky a rvačky, při
kterých ze vzrušených lidí odtéká hodně energie. Tu ona pak
sbírá a posílá onomu magikovi. Onen magik jí tvrdil, že těch sil
používá jen k léčení lidí. Když pak paní zjistila, že tomu tak není a
že té síly zneužívá, požádala mě, abych tu pásku mezi ní a
magikem zrušil. Narazil jsem na jeho tvrdý odpor a zápas, ke
kterému mě vyzval, si on odležel měsíc v nemocnici. Té paní jsem
poradil, jak se má krýt. Jednou této rady zanedbala a byla
vyssána až k bezvědomí. Za tři dny ji našli vysílenou v bytě. Od té
doby se kryla pečlivě. Posedlost nemusí tedy pocházet jen od
bytostí jiného druhu než člověk.)
1540. 2. Známky posedlosti. Jelikož existují nervové choroby,
chorobná zaujetí jednou myšlenkou nebo případy duševního
pomatení, které se podobají svými projevy ďábelské posedlosti, je
nutné uvést známky, podle kterých by se mohla posedlost rozlišit
od chorobných zjevů.
Nuže podle Římského rituálu (De exorcizandia obssesis a
daemonio), jsou tři hlavní známky, podle kterých lze rozeznat
posedlost: "Mluvit neznámým jazykem a užívat mnohá slova z
tohoto jazyka nebo rozumět tomu, kdo tak mluví, objevovat
vzdálené a skryté věci, projevovat síly, které přesahují přirozené
síly odpovídající věku a kondici. - Tyto známky a jiné podobné,
vyskytují-li se pohromadě a ve velkém množství, svědčí nejpádněji
o posedlosti." Pár slov na vysvětlení těchto známek:

a) Používání neznámých jazyků. Je třeba, aby se to dokázalo,
zevrubné zkoušky této věci, pátrat, zda někdy v minulosti neměl
dotyčný nějakou příležitost naučit se některým z těchto jazyků,
zda vedle toho, že zná nazpaměť vyslovovat některé věty,
opravdu mluví tím jazykem, který je mu jinak neznámý. Jsou také
případy chorobného vzrušení, které probouzejí v paměti
zapomenuté jazyky, nebo aspoň zlomky z toho, co se uslyšelo:
případ jedné služky kněze, která citovala zlomky hebrejštiny, jež
pochytila od svého pána. - Rituál tedy jedná moudře, praví-li:
"Ignota lingua loqui pluribus verbis vel loquentem intelligere."
b) Zjevení věcí skrytých, které si nelze vysvětlit žádným přirozeným způsobem. I zde je třeba provést zevrubné zkoumání: zda,
jde-li o věci vzdálené, by se jejich známost nevysvětlila nějakým
zaslaným dopisem, telegramem nebo nějakým jiným přirozeným
prostředkem, jde-li o věci budoucí, je nutno počkat, stanou-li se
oznamným způsobem a jsou-li dost přesné, aby nedošlo k omylu.
Nemáme si všímat mlhavých předpovědí, kterými se ohlašují velká
neštěstí, končící šťastně, tak se snadno nabývá pověst proroka!
Když se událost s jistotou ověřila, zbývá zjistit, zda tato nadpřirozená znalost pochází z dobrého či zlého ducha podle pravidla o
rozlišování duchů, jsou případy, kdy podle okolností, nemohou se
přičítat ani Bohu ani andělům, pak nutno v nich spatřovat známky
ďábelského zásahu.
c) Rozvinutí sil, překračující značně přirozené síly subjektu,
vzhledem k jeho věku, jeho tréninku, jeho chorobnému stavu a
podobně, existují vskutku případy předrážděnosti, kdy se síly
zdvojnásobují. Už jsme řekli o fenoménu levitace, je-li správně
zjištěna, že je nepřirozená, jsou případy, kdy vzhledem k
okolnostem, nemůžeme ji připisovat Bohu nebo andělům, pak v
nich musíme rozeznat známky zásahu ďábla.
1541. K těmto zmínkám možno připojit ty, které pocházejí z
účinku použitého exorcismu nebo svatých věcí, zvláště použijí-li
se bez vědomí osob, o nichž si myslíme, že jsou posedlé. Stává
se např., že dotknou-li se svatého předmětu nebo přednášejí-li se
nad nimi liturgické modlitby, dostávají se do stavu nevysvětlitelné
zuřivosti buď ze strachu ze všeho, co je náboženské, nebo že
simulují.
Není tedy snadné rozeznat pravou posedlost, a nikdy není
rezervovanosti dost, máme-li se o ní vyjádřit.
1542. 3. Rozdíly mezi posedlostí a nervovými poruchami.
Zkušenosti učiněné s osobami trpícími nervovými chorobami
ukázaly, že je určitá analogie mezi chorobnými stavy a zevními

postoji posedlých (J. M. Charcot et Richrer, les démoniaques dans
l art. Bourneville et Regnard, L iconographie de la Salpetriére,
Richer, Etudes cliniques sur Salpetriére, Richer, Etudes cliniques
sur la grande hystérie). Není potřeba se tomu divit: ďábel může
způsobit jak nervové choroby, tak zevní projevy analogické
neurotickým. To je o důvod více, abychom byli velmi rezervovaní
ve svých úsudcích o domnělých případech posedlosti.
Ale tyto analogie se týkají jedině zevních gest, která sama o
sobě nejsou dostačujícím důkazem toho, že jde o posedlost.
Nevyskytují se neurotikové, kteří mluví neznámými jazyky, kteří by
zjevovali tajnosti srdce nebo předvídali budoucnost s přesností a s
jistotou. Proto jsme řekli, že v tom jsou prvé znaky posedlosti,
není-li jich, dá se věřit, že jde o pouhou neurózu. Jestliže se někdy
exorcisté zmýlili, stalo se to proto, že se nedrželi pravidel
vytčených rituálem. Aby se předešlo omylům, doporučujeme
zkoumat případ nejen kněžími, nýbrž i křesťanskými lékaři.
16543. Tak např. P. Debreyne, který dříve než přistoupil k
exorcismu, předepsal léky, vypráví, že měl co dělat se společností
žen, jejichž stav se podobal onomu Uršulinek z Loudunu. Uzdravil
je v krátké době hygienickými prostředky a zvláště tím, že je
nepřetržitě zaměstnával rozličnými pracemi. (Essai de théol. morale, kn. IV. upravené vydání drem Ferrandem, 1884, část IV, kap.
III, §2)
Zvláště je nutno nedůvěřovat prchavým posedlostem: Může
se stát, že případ skutečné posedlosti vede ty, kteří jsou jeho
svědky, k obdobnému stavu zevně podobnému posedlosti.
Nejlepším prostředkem, jakým se ubránit tomuto druhu nákazy, je
oddělit od sebe osoby takto postižené a vzdálit je prostředí, v
němž se u nich dostavila nervozita.
II. Prostředky proti posedlosti
Tyto prostředky jsou 1. obecné povahy, a to jsou všechny,
které mohou oslabit působení ďábla na člověka, očistit jeho duši a
posílit jeho vůli proti ďábelským útokům, 2. speciální povahy, a
tím je vymítání ďábla, exorcismus.
1544. 1. Prostředky obecné povahy. Použijeme všech, o nichž
jsme mluvili při ďábelském pokušení, č. 223-224.
A. Jeden z nejúčinnějších je očista duše dobrou zpovědí,
především generální zpovědí, která tím, že nás pokořuje a
posvěcuje, obrací na útěk hrdého a nečistého ducha. Rituál radí
přidat k tomu půst, modlitbu a svaté přijímání. ("Admoneatur
obsessus, si mente et corpore valeat, ut pro se oret Deum ac

jejunet et sacra cofessione et communione saepius ar arbitrium
sacerdotis se commnuniat." Rituale, De exorcis. obsessis.) Čím
jsme čistší a umrtvenější, tím menší moc má nad námi ďábel, a
svaté přijímání uvádí do nás toho, který zvítězil nad Satanem.
Nicméně svaté přijímání nesmí být provedeno jindy než ve chvílích
klidu.
B. Svátostiny a požehnané věci jsou také velmi účinné, vlivem
modliteb, které Církev provedla při jejich požehnání. Svatá Terezie
měla zvláštní důvěru ke svěcené vodě, důvěru zdůvodněnou, neboť Církev jí přisuzuje úlohu zahánět ďábla. ("Ut fias aqua exorcisata ad effugandam omnem potestatem inimici, et ipsum
inimicum eradicare et exlantare valeas cumangelis suis
apostaticis." ... Rituale, Ordo ad fac. aquam benedictum.) Je však
třeba ji použít s velkým duchem víry, pokory a důvěry.
C. Krucifix, znamení kříže a zvláště autentické pozůstatky pravého
kříže nahánějí Ďáblu hrůzu, neboť byl přemožen křížem: "et qui in
ligno vincebat, in ligno quoquase vincetur" (Preface kříže). Ze
stejných důvodů se zlý duch bojí vzývání svatého jména Páně,
které podle samotného slibu Mistrova má zázračnou moc zahánět
ďábla. (Mar. XVI, 17: "Ty pak, kteří uvěří, budou provázeti tato
znamení: V mém jménu budou vymítat zlé duchy, novými jazyky
budou mluvit." Sv. Alph. Rodriguez měl ve zvyku udělat znamení
velkého kříže ve chvíli posedlosti a pokušiteli nařídil, aby padl na
tvář a uctíval Ježíše podle textu svatého Pavla: "Aby ve jménu
Ježíšově pokleklo každé koleno nebešťanů, pozemšťanů a
podpozemšťanů." Fil II, 10. Což způsobilo, dodává, že ďábel se
dal na útěk.
1545. 2. Exorcismus. Jelikož Ježíš Kristus předal své Církvi moc
zahánět ďábly, Církev brzy založila řád Exorcistů, jimž přiřkla
právo vkládat ruce na posedlé, katechumeny, nebo pokřtěné,
později složila formule modliteb, které se mají používat. Protože
však funkce exorcisty je těžká, a předpokládá hodně vědění,
ctnosti a taktu, toto oprávnění je dnes omezeno a může být
prováděno jen slavnostním způsobem za tím účelem vybranými
kněžími Ordinářem. Nicméně kněží mohou provádět vymítání
soukromá za použití církevních modliteb nebo jiných formulí:
laikové samotní mohou přednášet tyto modlitby, ale nikoliv ve
jménu Církve. (Lehmkuhl, Theol. moralis, sv. II, č. 574, 4. vyd,
1910.)
1546. Rituál ukazuje způsob postupu, uděluje exorcistům velmi
moudré rady. Můžeme se zmínit jen o hlavních. Jakmile se zjistí
posedlost, někdo je pověřen, aby uskutečnil vymítání:

1. Je vhodné připravit se na tuto hroznou funkci pokornou a
upřímnou zpovědí, aby ďábel nemohl exorcistovi vyčítat jeho
hříchy, a půstem a modlitbou, protože jsou ďábli, kteří ustoupí jen
před těmito prostředky. (Mar. IX, 28: Když pak vešel do domu,
tázali se ho jeho učedníci v soukromí: "Proč my jsme jej nemohli
vyhnat?" I řekl jim: "Tento druh nemůže vyjít jinak než modlitbou.")
(Pozn.: Silně pochybuji, že by bylo nenapadlo učedníkům,
aby se pomodlili nad posedlým, ale neměli úspěch hlavně ze dvou
důvodů: Byli přitom příliš sví a jejich modlitba stála na nižší úrovni,
než na té, kterou provedl Ježíš. Chybou exorcistů až dodneška je,
že si myslí, že určitá formulace modlitby pomůže vyhnat ďábla,
zatímco jej vyhání duševní postoj, ke kterému ta modlitba má
exorcistu dovést. Jestliže i Ježíš potřeboval modlitby, on, který
měl trvalý postoj podřízenosti vůli Otcově, je vidět, že ani tento
postoj nestačí a že tedy nemohla stačit ani oddanost učedníků
příkazům Ježíšovým. Bylo třeba zvednout oddanost k aktivnímu
výkonu. To je velmi poučné i pro mnoho jiných příležitostí a okolností. Vykonávat něco z moci boží, to přináší takovou jistotu, že
před ní všechno nežádoucí jde z cesty. Opět se ukazuje, jakou důležitou úlohu zde hraje lidský prvek. Jsou-li ti ďábli pouhými
příživníky, šprýmaři a kazisvěty, ocitají se náhle tváří v tvář jistotě,
kterou sami nemohou mít. Prchají, protože se v nich rozplynula
jejich dosavadní jistota zdroje za neprodyšnou hradbou vyšší
jistoty. Páska s vysávaným objektem byla touto jistotou přeťata.
Jestliže se jim ztratila představa o této pásce, je to, jako by se
vyrval spojovací kabel mezi nimi a objektem. Víme z jiného
případu vymítání, že stádo takových příživníků se ocitlo bez
spojení a prosilo Ježíše, aby je nechal s něčím jiným se spojit.
Nařídil jim vyjít do stáda vepřů.)
2. Exorcismy se mají provádět v kostele nebo v kapli, pokud z
vážných důvodů to není možné, pak v soukromém domě. V
žádném případě nebude exorcista sám s posedlým, má být
doprovázen vážnými a zbožnými svědky, dosti silnými, aby mohli
zvládnout nemocného v jeho krizích. Jde-li o ženu, bude
zapotřebí, aby ji zvládly ženy moudré, vyzkoušených ctností, a
kněz bude se chovat s velkou rezervovaností a skromně.
1547. 3. Po přednesení předepsaných modliteb přejde k dotazům.
Musí klást otázky autoritativně spojit je s těmi, které jsou užitečné, které radí Rituál: o počtu a jménech posedajících duchů, o
času a důvodech jejich vpádu, vyzve se duch, aby prohlásil, kdy
vyjde a podle jakého znamení se pozná jeho útěk, pohrozí se mu,
že neustane-li v odporu, že se zvětší jeho utrpení úměrně k jeho
vytrvalosti. Za tím účelem se budou zmnožovat zaklínání, která jej

nejvíce pobuřují, vzývání svatých jmen Ježíše a Marie, znamení
kříže a kropení svěcenou vodou, nutíme jej, aby se uklonil před
svatou svátostí a krucifixem nebo před ostatky svatých. Vyhneme se pečlivě mnohomluvnosti, žertům zbytečným, planým
otázkám, odpovídá-li zlý duch jízlivě nebo posměšně, nařídí se mu
mlčet, a to s autoritou a s důstojností.
1548. 4. Není třeba dovolit svědkům - jichž ostatně může být mnoho (Circumstantes qui pauci esse debent admoneat ne ...ipsi
interrogent obsessum, sed potius humiliter et enixe Deumpro eo
precentur - Rituale 1. c. - Snad proto, že se nedbalo tohoto pravidla při vymítání v Loudonu, bylo třeba je provádět dlouho a ne bez
nepříjemných příhod.) aby kladli otázky, ať zůstávají potichu,
usebraní, a prosí ve spojení s Tím, který vyhání ďábly.
5. Exorcista nesmí, i přes autoritu, kterou je nadán, chtít vyhostit
ďábla na to nebo na ono místo - omezí se na vyhnání zlého
ducha, že opustí své postavení podle spravedlnosti boží. Je třeba
pokračovat ve vymítání po mnoho hodin nebo dokonce po mnoho
dnů, dokud ďábel neodejde nebo aspoň neprohlásí, že je ochoten
odejít.
6. Když je vypuzení s jistotou zjištěno, exorcista prosí Boha, aby
přikázal ďáblu, aby se vícekrát nevracel do těla, které musel
opustit, děkuje Bohu a vyzve osvobozenou osobu, aby blahořečila
Bohu a pečlivě se vystříhala hříchu, aby znovu neupadla do zlé
moci.
1549. Závěr. Tyto mimořádné projevy, božské nebo ďábelské,
ukazují z jedné strany milosrdnou dobrotu boží vůči jeho
privilegovaným přátelům, jimž je uděluje, jak je tomu v případě
stigmat, milostných známek, které jsou jako by předchutí nebo
předehrou slávy, které jim poskytne v nebi, a z druhé strany
žárlivost, nenávist ďáblovi, který rovněž chce provádět svou moc
nad lidmi, ale moc tyranizující, podněcováním ke zlu mimořádným
způsobem, pronásledováním, jestliže mu vzdorují a hledají
království boží, týráním posedlostí některých svých obětí.
Jsou tedy na světě dvě města, tak pěkně popsaná svatým
Augustinem, dvě pole a dvě standarty, o nichž mluví svatý Ignác.
Praví křesťané nemohou váhat, čím více se odevzdávají Bohu, tím
více unikají vládě ďábla: Dovoluje-li Bůh, aby byli zkoušeni, je to
jen pro jejich dobro, a dokonce uprostřed svých úzkostí mohou
opakovat s veškerou důvěrou: "Si Deus pronobis, quis contra nos?
(Řím VII, 31) .,.. Quis ut Deus?"
(Pozn.: Zdálo by se, že takto pojatá cesta dobra - boží, a
cesta ďáblova - zla, je velmi jasná pro každého křesťana. Jen

kdyby všechno na světě bylo jen dobré nebo zlé a kdyby bylo
dostačující ztotožňovat Boha s dobrem, podle výroku Ježíšova, že
jen Otec v nebesích je dobrý. Je chybné oklešťovat moc boží
mocí ďáblovou. Budeme si muset v závěru tohoto díla na věc
ještě jednou posvítit, aby se už nikdo aspoň z vás nedopustil
omylu, že se Bůh dělí o moc s ďáblem, a že tedy jeho království je
rozděleno.)
Kapitola IV. Rozporné otázky
1550. Až dosud jsme vykládali učení obecně uznávané v různých
duchovních knihách, a naši čtenáři si mohli uvědomit, že stačí
plně k tomu, aby vedlo a pozdvihlo duše k nejvyšší dokonalosti, s
tím omezením, že Bůh si nepřeje spojovat pokrok ve svatosti s
řešením některých rozporů. Nastal však moment, kdy je možno
předložit tyto diskutabilní body. Učiníme to co nejnestranněji,
neboť nám nejde o smiřování opačných hledisek - což je nemožné
- nýbrž o pokus sblížení mezi umírněnými lidmi různých škol.
1551. Příčiny těchto rozdílností. Napřed slovo o hlavních příčinách
těchto rozporů.
1. První příčinou je jistě sama obtížnost a temnost diskutovaných
otázek. Vskutku není lehké vniknout do tajemství záměrů božích o
obecném volání všech pokřtěných k vlitému nazírání, nebo stanovit povahu samotného tohoto tajemného úkonu, při němž hlavní
úlohu přejímá Bůh a duše je více trpná než činná, přijímá světlo a
lásku a neztrácí při tom svou svobodu. Není pak divné, že autoři,
kteří jsou si vědomi těchto zázraků, nedospívají vždy ke stejnému
vysvětlení.
2. Jiná příčina tkví v rozdílnosti metod. Jak jsme si řekli v č. 28,
všechny školy se snaží kombinovat dvě metody, experimentální a
dedukční, avšak zatímco jedni kladou větší důraz na zkušenost,
druzí se více opírají o metodu odvozovací. Odtud pocházející
rozdílnosti názorů: jedni jsou překvapeni malým počtem
nazíravých, a vysvětlují si tuto okolnost tím, že všichni nejsou
voláni k nazírání, jiní, vidoucí, že všichni máme k dispozici
dostačující nadpřirozený organismus, abychom mohli dospět k
nazírání, usuzují z toho, že, je-li málo nazíravých, je to proto, že je
málo velkodušných duší, které by byly ochotny podstoupit nutné
oběti, jež umožňují nazírání.
1552. 3. Tato rozdílnost názorů je posilována temperamentem,
výchovou, způsobem života, který se vede. Jsou povahy více
schopné k nazírání než jiné, a je-li tato schopnost zvyšována ještě
výchovou a způsobem života, je pochopitelné, že takový člověk si
myslí, že nazírání je normální věcí, u jiných, činnějších, u nichž v

jejich povaze a zaměstnání lze nalézt více překážek nazírání,
shledáváme se s názorem, že je to stav výjimečný.
4. Posléze není možno zapomínat, že filosofické a teologické
systémy, založené na poznání a lásce, na účinné a dostačující
milosti, mají svou ozvěnu také v mystické teologii, takže jestliže
připustíme s tomisty, že milost je účinná sama sebou, jsme více
nakloněni vidět v trpném stavu pokračování stavu činného, neboť
při činnosti jednáme již s účinnou pomocí milosti.
Nebuďme tedy překvapeni těmito rozdílnostmi názorů na
body tak obtížné, takže je správné, že je každému ponecháno
jeho libovůli, který z daných systémů mu připadá být lépe
doložený, aby se ho držel.
Možno si všimnout tří hlavních otázek dnes přetřásaných. 1.
povaha vlitého nazírání, 2. obecné volání k tomuto nazírání, 3. kdy
normálně začíná.
(Pozn.: Dá se říci, že s arsenálem vědomostí a předsudků,
které má tradice, bude ona vždycky svými radami způsobovat, že
jen hrstka lidí stane na úrovni vědomého spojení s Bohem, a ti
ještě za tak těžkých okolností, že kdekoho jejich cesta odradí
nejen svou strohostí, ale i spletí omylů, kterých se na cestě
dopustili, a nízkou úrovní poznání těch, kteří se ocitli na stupni
tzv. dokonalých.
Hlavním důvodem, proč tomu tak je, že na cestě tradicí
vytýčené co chvíli duchovní tradice někoho odpudí k přešlapování
na určité úrovni. A protože zastavit se znamená vystavit se
velikému nebezpečí svodů toho místa a zahledění se do sebe,
padne jich postupně tolik, že se zdá, jako by mimořádně,
protekčně udělovaná milost nějakým oblíbencům božím musela
přispět té hrstce lidí, kteří "stanou" na vrcholu cesty. Pokud
stanuli, i tam jim hrozí pád. Na této cestě nelze bezpečně stanout.
Lze po ní jen bezpečně jít, držíme-li se striktně obecně platné
symboliky života Syna božího mezi námi. Jestliže se se známkami
tohoto života shledáváme už při odchodu Židů do Zaslíbené země,
už tam je třeba vést člověka s ustavičným přihlížením k jeho
stávajícím možnostem, a nejen to, je třeba neustále předjímat cíl,
který třeba vedený není schopen pojmout. To tradiční duchovní
rádcové nedělají. Předveďme si ještě jednou a naposled v tomto
spisu ve zkratce celou cestu k Bohu, pokud možno návodně.
Jednou větou se dá tato cesta charakterizovat jako cesta od
hospodaření pro sebe k hospodaření pro Boha. Má ovšem mnoho
mezistupňů, na které na všechny můžeme v Bibli najít konkrétní
řešení, byť obrazné, aby bylo všestranně a všeobecně platné. K

podepření tohoto názoru budiž znovu připomenuto, co řekl Ježíš o
posledním soudu. Spaseni nebyli ti, kdo si přáli být spaseni, ale ti,
kdo nehospodařili pro sebe, kdo se starali o jiné. Nezáleží
dokonce na tom, zda si byli vědomi toho, že cokoliv činili
nejmenšímu z bratří, Bohu učinili. Už v této fázi, když jednali, jak
je líčeno při posledním soudu, tj. vycházeli ze sebe, je člověk
spasen, a nemusí se mu ani zdát o nějakých vyšších stupních
cesty.
Upozorňuji hned v úvodu tohoto závěrečného pojednání, že
celá cesta k Bohu se dá vyjádřit jinými stejně stručnými
sentencemi, a i na takové formule dává Bible dokonalou odpověď,
rozvedenou do všech podrobností. Například je to cesta od
jednání pro sebe a myšlení pro své uspokojení, k jednání a
myšlení, při kterých jde člověku o věc nikoliv mravně závadnou.
Ve zkratce řečeno: od cesty k sobě k cestě za věcí.
Mohli bychom zjednodušit cestu do různých jiných formulací,
ale všechny by vyjadřovaly společnou okolnost, že Ježíš opravdu
zval k sobě všechny a že na počátku nemusí stát víra v Boha. To
je velmi nadějná okolnost, a vyplývá z ní samozřejmě další, že
člověk nemusí být křesťanem, aby mohl jít po cestě, jejíž mezníky
vyznačil Ježíš Kristus. Myslím, že jednou bude možné, a že ta
doba není příliš vzdálená, kdy všechno, co svým životem Ježíš
Kristus ukázal, použijí lidé dobré vůle všech vyznání i bez vyznání,
jako návod k nabytí svobody.
Formule cesty "od hříchu ke ctnosti", o kterou se opírá
tradice, bohužel nevyjadřuje program celé cesty, nýbrž jen její
první část, a ještě je nutno říci, že hrozí na ní nebezpečí
pocházející z pracnosti této cesty, že člověk vypotřebuje
předčasně všechny své síly k tomu, aby přemohl hřích a nastolil
ctnost. Kdyby ctnost stačila k dosažení království božího, nebyl by
Ježíš od bohatého mládence žádal více. Buď je navíc zapotřebí
prodat všechno, co máme a výtěžek rozdat chudým, nebo
nenáležet ničemu jinému, jako učinili na počátku své cesty
učedníci Páně, a pak v každém případě následovat Krista.
Ohlédněme se však ještě jednou po mezistupních.
1. Není mnoho lidí, kteří ještě nepomyslili na to, aby se
odebrali do Zaslíbené země. Jsou to lidé, kteří nemají žádný
životní cíl, svou Zaslíbenou zemi. A ti, kteří jej mají, narážejí hned
na několik úskalí, kde hrozí ztroskotání jejich lodi života, protože si
zvolili neskutečný maják, jehož mámivým světlem se dají vést. Ti
pak, kteří nepomyslili na vyplutí, kteří nemají žádnou životní
perspektivu, ani vzdáleně se nesetkávají s řadou drobných nárazů
vln ve svém přístavu já, a ty nepříjemně zmítají jejich lodí. Občas

mají dojem, že všechno a všichni jsou nějak zaměřeny proti nim.
Kdo jel lodí po moři a všiml si stability lodi, dokud se ona drží
svého kursu a jede kupředu, ví, v jakém nebezpečí se loď ocitá,
když zůstane na otevřeném moři stát. Stane-li se něco podobného
pro poruchu strojů, musí se zavolat jiná loď, která by ji vlekla,
neboť jinak vlny narážející ze všech stran by způsobily dříve nebo
později rozklad celé mohutné konstrukce lodi. Tak je tomu s
člověkem bez cíle. Nezbývá mu nic jiného než kořistit z pomoci
lidí, kteří cíl mají. Je to lidsky nepřirozený způsob života, člověk při
něm žije pod úrovní lidskou a neměl by se divit tomu, že lidé s ním
dobře nevycházejí a že on má dojem, že všichni a všechno se
spiklo proti němu. Není tomu tak doslova: On se postavil proti
svému lidskému údělu. Není si vědom toho, že za daných
okolností se s ním děje to nejlepší, co se s ním může dít. Je
dostrkáván k nějakému cíli, do nějaké, třebaže nepravé Zaslíbené
země.
Lidé, kteří míří za nějakým cílem, jsou přece jen po této
stránce lidmi. Snaží se vyjít ze sebe pro sebe. Zůstaňme u
podobenství s lodí, tentokrát dopravní, nákladní. Posádka, která
naložila náklad pro sebe, nikoliv pro jiného, náklad postupně
během jízdy spotřebuje, nemá z něho více, než že jim dočasně
slouží, dokud se nedoberou jeho konce. Připlují-li včas do
nějakého přístavu, nežli začali hladovět, jsou na mizině, protože
nevezli nic jiného, pro nikoho, kdo by jim za dopravu zaplatil.
Zatížení lodi pro jiné je tedy účelné.
2. člověk vychovávaný pro službu jiným je na správné cestě
do Zaslíbené země. Očekává, že za prokázané služby bude
náležitě oceněn a odměněn. Tady nastupuje víra v určitou
spravedlnost řádu, ve kterém žije. Běžný nezasvěcený Žid, žijící v
Zaslíbené zemi, neměl tušení o tom, co věděli jeho duchovní
vůdci. Tradice by řekla, že o to byla záslužnější jeho činnost, byl-li
svých vůdců poslušen. My bychom dnes řekli, že touto
nevědomostí se bez vědomí člověka připravovalo narození Páně v
Betlémě, v lidském těle. Sice povstával jeden prorok za druhým a
věštili příchod Mesiášův, ale nedokázali říci nic o čase, kdy se to
stane. V této nevědomosti je zakotvena moudrost bezčasovosti
věčného rození Krista v celém stvoření, rození, o kterém se
vyjádřil evangelista: "Celý svět v těžkostech ku porodu pracuje,
dokud ze sebe nezrodí Krista." Je zajímavé, že proroci naproti
tomu dobře věděli o místu, kde se Ježíš narodí: "Betléme,
Betléme, nikoliv nejsi nejmenší mezi městy judskými..." Proč tomu
tak je? Protože nikde jinde se Ježíš nemůže narodit než v lidském
těle, podmínky pro narození Ježíše se právě v Betlémě utvářely

tak, že z nich je poznat, jak stáj do všech podrobností odpovídá
lidskému tělu. Tam jsou podmínky pro jeho zrození, a ty jsou
široce zdůvodňovány a vykládány židovskými duchovními vůdci.
Znali je všechny a podrobně, takže i my můžeme v sobě nechat
zrodit Ježíše. První podmínkou je poslušnost zákonů božích, jak je
obdobně svému národu interpretoval Mojžíš a jiní zasvěcenci. Je-li
tato poslušnost prováděna důsledně, přestylizuje celý lidský život.
Bylo by však dobře, kdyby se poslušnost řídila křesťanskými
měřítky, protože ty přece organicky patří k celému tomu vývoji
naznačenému až do započetí Nového zákona, tj. narození Páně.
Ale i tam, kde křesťanský mravní řád je neznámý a kde daný
právní a pracovní řád je jen odvozen z křesťanských požadavků,
není vinou poslušného člověka, že nemůže být poslušen ničeho
jiného než platného právního řádu. Tato poslušnost však nikdy
nezasahuje tak hluboko a celistvě do stylu života jako židovské
starověké zákony, a proto je nutné, aby člověk na svém místě a
ve svých vztazích dostylizoval život komplexně podle
křesťanských nebo jiných náboženských norem, pokud tyto
zasahují opravdu ke kořenům jednání a myšlení. Jsem-li svědkem
toho, že někdo nechce vykonávat své povinnosti jen proto, že jsou
mu tyto příkazy nepříjemné, mohu o něm říci, že není poslušen,
tak, aby se v něm mohl narodit Spasitel. Nechť si je každý vědom
toho, že ti, kdo vám něco přikazují, co je obsahem vašeho povolání, nemají tušení o tom, že poslechnete-li bez reptání, připravujete
se o sebe a tím upravujete cestu Páně, po které jednou s vámi
půjde Pán. Se stejnou vážností a opravdovostí bychom měli brát
vztahy ke svému okolí, jako k partnerům na cestě.
Nezapomínejme však, že tito partneři nic nevědí ani o partnerství
na vaší cestě, ani o vaší cestě. Vzbudíme-li v nich dojem, že nás
mohou zneužívat, musíme se jim vzepřít, neboť přestávají být
našimi partnery a začínají být vykořisťovateli.
Také by bylo chybou, kdyby si někdo myslel, že jen
aktivitou si vyslouží narození Páně ve svém nitru. Stejnou měrou
si ji vysloužíme trpností. Té se však učíme pomalu a postupně, jak
je ukázáno ve Starém zákoně na židovském národě.
Vyvedení lidu z Asyrie je symbolem postupného vyvádění
člověka ze stvořeného a převádění téhož do nestvořeného, nikoliv
však náhlým únikem ze stvořeného, nýbrž postupnou změnou
funkce stvořeného a postupným novým využitím stvořeného.
Vedle toho, že po odchodu z Asyrie židovský národ žil v nových
podmínkách života, vytyčených Hospodinem, jedinci uvnitř tohoto
národa dokázali těchto podmínek využít lépe než celek, a ti se
stali Bohem vyvolenými vůdci národa. Ukázali jsme si v tomto

ohledu na příklad Jákobův. Mohli bychom si stejně dobře ukázat
na příklad Abrahamův. Dříve než vstupuje Ježíš na kříž, Abraham
vede z popudu božího svého prvorozeného syna Izáka na horu,
kde ho má obětovat Bohu. Také on, Izák, jako později na vyšší
úrovni Ježíš, vychází z této oběti Otcovy živ a nadán velkými
schopnostmi.
Všimněme si teď velmi poučné okolnosti: jak byl židovský
národ pomalu vmanévrováván do nového pojetí dobra a zla. Ne
co bylo v Asyrii a u jiných semitských národů dobrem a zlem,
stávalo se jimi také v nové zemi. Nadto z určité relativní životní
jistoty v Asyrii se národ odebral do nejistoty vzdálené země, do
nového domova. Tedy první změna: Záměna staré vlasti, o které
nemuseli být a nebyli přesvědčeni, že pochází od Boha, za novou
vlast, o které byli přesvědčeni a věděli, že nebyla dobyta z vůle
lidí, nýbrž svěřena Bohem. Tyto změny měly být začátkem nového
postoje k majetku a k dobru a ke zlu. Vyvrcholily po 1700 letech
příchodem Ježíšovým, který hlásal tak revoluční pochopení dobra
a zla, že dodnes se toto učení plně neujalo a zůstává v hlubokém
stínu daleko nižšího pochopení Ježíšova učení, které je na úrovni
vhodné pro slepé a hluché, k nimž ovšem Ježíš také mluvil a dosti
často a s velkou trpělivostí. Zredukovali jsme Ježíšovu nauku na
učení o ctnostech a boj proti hříchům, a to je zoufale málo.
Ježíš ukázal, že dobré je bezvýhradně jen to, co neděláme
pro sebe, nýbrž pro bližního. Je sice třeba mít oporu v lásce k
sobě, stejně velké jako k bližnímu, ale tato láska k sobě má být
tak pružná, aby dovolila člověku kdykoliv z této půdy odstartovat.
Ukázal bych to raději na příkladu ze života Ježíšova. On vzal za
učedníky lidi, kteří šli za vlastní spásou, ale hned od počátku jejich
učednictví jim ukazoval, že za tuto naději na vlastní spásu musí
platit službou bližnímu, službou, která měla převážně povahu
pomoci při spáse bližních. Všichni bez výjimky i s Jidášem od
prvního okamžiku učednictví museli konat zázraky z moci boží a
všechno ostatní z moci lidské, aby pomohli bližnímu v jeho utrpení
a žalu. Nad to pak je křtili, aby je dostali do vědomého kontaktu s
živým Bohem, nikoliv jen s Bohem, ve kterého se věří. Neuniklo
vám snad, že Ježíš nepožadoval jako podmínku pro zázrak, aby
se napřed před zázrakem nemocný dal pokřtít. Dělal zázraky na
nepokřtěných, a není nám známo, kolik se jich z vděčnosti dalo
pokřtíti. Víme jen, že z deseti uzdravených z malomocenství devět
odešlo a už se nevrátilo, to znamená, že ani zázrak je nepřivedl do
řad pokřtěných.
Než se však vrátím zpět k výkladu předkristovského období,
chtěl bych podat ještě malé vysvětlení. Měli bychom rozeznávat

moment spásy a stav spásy. Momentem spásy je ta chvíle, v níž
jsme vědomě spojeni s Bohem. Kdybychom v té chvíli odešli ze
života, byli bychom spaseni na věky. Jakmile však ta chvíle
vědomého spojení s Bohem pomine, je po spasení veta. Znovu
musíme bojovat o moment spasení, a to tak dlouho, dokud se
trvale nepromění ve stav spásy. Kdo zde na zemi fyzicky umírá a
prožívá přitom moment spásy, je spasen. Lépe by však bylo,
kdyby už zde na zemi vstoupil do stavu spásy, jak ukázal Ježíš
sesláním Ducha svatého na apoštoly. Ten Duch už s nimi
zůstával. Vlivem toho za jakýchkoliv životních okolností byli
spaseni, třebaže byli např. před fyzickou smrtí mučeni.
Kdybych byl např. v těch sedmnácti letech při extazi v
muzeu fyzicky zemřel, a bylo by se to mohlo stát, byl bych býval
spasen. Jakmile jsem však z tohoto stavu vědomého spojení s
Bohem vyšel, a to se stalo za chvíli, kdybych byl zemřel, už jsem
nebyl spasen. Toto všechno tradice neví, jen vzdáleně tuší, jak
ona tomu říká, že někdo je volán ke spasení jen vzdáleně, někdo
toto volání vůbec neslyší, nebo si je chybně vykládá, dále že jsou
svatí malí a velcí, tj. lidé spojení s Bohem málo, a jiní spojení s
ním mocně. Kdybych byl zemřel při první extazi, byl bych spojen s
Bohem velmi temně, spíše takovým nějakým věčným úžasem, než
pravým poznáním. Poprvé po mnoha opakovaných extazích se
moment spásy proměnil ve více než hodinový stav spásy, který už
není dost dobře možno nazvat extazí, protože jsem v tomto stavu
mohl být bez obtíží činný. V koncentračním táboře se tento stav
prodloužil na celou dobu služby bližnímu a kromě toho hned u
svého zrodu přešel v poznání, o kterém jsem před tím neměl
zdání a které mi vůbec ani v nejmenším nic nezprostředkovaly
předešlé extaze. Z toho jsem poznal, že v nebi, ve stavu trvalého
spojení s Bohem, se stav poznávání Boha, stav lásky a stav
existence neustále rozšiřují, zřejmě do nekonečna.
Vraťme se však k historickému poučení o trpnosti. Řekli
jsme si už, že činnost nás udržuje ve stvořeném, dále, že je třeba,
abychom se činností rozvinuli na stupeň, který by se dal nazvat
subjektivním vrcholem lidských možností. Subjektivním proto, že u
každého člověka je tento vrchol různě vysoký a různé povahy.
Vrchol lidských možností je zároveň bodem nejsnazšího přechodu
k trpnosti, kterou se vychází ze stvořeného a vchází do vědomého
spojení s Bohem. Vzpomeňte znovu na případ Jákobův, který
napřed rozdal postupně své jmění bratru Lábanovi a pak mu byl
ochoten odevzdat i svůj život. V té chvíli začíná v noci, to
znamená ještě před osvícením, zápas s Bohem, kdy Jákob
přemáhá v sobě kurs do stvořeného, stává se Izraelem,

bojovníkem božím, bojuje za uskutečnění Boha silou, o níž ví, že
pochází z Boha. Vzpomínám si i já, že rozdání všeho, co jsem
měl, rozumějte, o co jsem měl zájem na tomto světě, probíhal
napřed s lítostí, a teprve za rok a tři čtvrtě roku jsem dospěl ke
klidnému vzdání svého individuálního kursu do stvořeného.
Obdoba Jákobova boje s Bohem pak okamžitě proběhla v tomto
smyslu, že jsem přechodně ztratil sílu pro život ve smyslech, sílu,
kterou každému živému člověku bez mezer věnuje Bůh stvořitel, a
místo ní jsem poprvé v životě byl svědkem síly, která člověka
spojuje s Bohem spasitelem a táhne ho ke spasení. Ovšem, že
jsem si tento zážitek tehdy takhle nedovedl vysvětlit, ale to
neměnilo nic na faktu, že jsem kurs do stvořeného opustil a
nahradil jej kursem k Bohu, k nestvořenému. Ani jsem
nepotřeboval vědět, že všichni ti, kteří se snažili o spojení s
Bohem pro sebe, je nedosahovali, a že jsem byl mezi nimi výjimkou proto, že jsem šel za Bohem kvůli němu a ne kvůli sobě.
Židovský národ, protože hledal výhody pro sebe, byl
schopen jít za svými duchovními vůdci jen váhavě a pomalu. Líčil
jsem úmyslně napřed vrchol, ke kterému byl veden a který mu
nebyl ještě ani v dohledu. Ten vrchol označil Ježíš slovy: "Kdo
chce být největší v království božím, ať slouží všem." A svou
velikost v tomto království vyjádřil slovy velmi výstižnými: "Dělámli něco pro sebe, nevěřte mi!" To je vrchol činné trpnosti. Tomuto
ideálu vůbec neodpovídají návody, podle kterých má člověk odejít
do kláštera nebo do samoty. Není divu, že pro tuto mylnou radu
hrdinové samoty měli tak málo úspěchu na duchovní cestě. Ježíš
vedl své učedníky hned od počátku k trpné činnosti, není snad
třeba říkat, že trpná činnost není cílem na duchovní cestě, nýbrž
ničím nezastupitelným prostředkem. Tento prostředek tradice
oklestila a zredukovala na pouhou trpnost, i když tvrdě vystupovala proti příliš trpnému Molinosovi. Věděla totiž správně, že trpnost,
která má duchovní smysl, není nic neděláním, nýbrž že se k ní má
dojít přes různé stupně modlitby atd. Pravý způsob činné trpnosti
však přesto nepochopila a to vedlo k obrovským těžkostem, do
kterých patří všechny mimořádné zjevy na této cestě, ať už si je
tradice vykládá kladně, jako stigmata, nebo negativně, jako
obsedlost a posedlost.
Lépe jest, není-li člověk navštíven ani stigmaty, ani
posedlostí. Bylo by třeba vysvětlit, proč házím všechny tyto
mimořádné zjevy do jednoho pytle. Vysvětlili jsme si, že stigmata
nosí ten, kdo sice dospěl na okraj vnitřního umírání, ale umřít
nedokáže. Vzpomeňte proč, jak vysvětlila svatá Terezie. K tomu
se dá říci aspoň tolik, že zde hraje důležitou úlohu také stav

rozumové poučenosti. Vlivem této poučenosti jsem se například
dokázal vzepřít jak dotírajícím stigmatům, tak obsedlosti, která u
mně pocházela z vlitého poznání, nikoliv z lidské vůle. Nebudu
opakovat, co jsem řekl o dobrovolně nesených stigmatech P. Pia,
kde šlo o koncepci pomoci bližnímu a tedy oběť za něho.
Daleko účelnější než odcházet do samoty by bylo stylizovat
život činně, jak se tomu učil židovský národ. Jejich duchovní
zákony je měly k tomu, aby dělali, co je nebavilo, a zříkali se toho,
co je bavilo. Muselo se jim říci, že mají dělat, co se líbí Bohu, a
nedělat, co se Bohu nelíbí. Odtud si pak dodneška tradice
osobuje právo rozhodovat, co se Bohu líbí a co nikoliv. Smyslem
starozákonních příkazů však bylo, aby se člověk naučil vycházet
ze sebe, z oné neúčelné samoty, v níž žije pro sebe a pro své
záliby nebo i pro své trudy.
Dnešní doba s poměry, které v ní vládnou, je jako stvořená
k tomu, aby člověk stylizoval svůj život daleko soustavněji než jak
to bylo možné ve starověku. Neříkám však, že by proto byla dnes
stylizace života snazší. Tradice se ovšem neustále snažila
stylizovat život podle dvou principů: Vymýcení hříchů a pěstování
ctností. Jak jsme si už měli příležitost vysvětlit, tento systém
skrývá v sobě nebezpečí, kterému většina lidí podlehne,
nebezpečí, že si člověk tímto systémem se řídící začne všímat
více sebe než jiní lidé, a tím ve většině případů nastoupil cestu od
Boha k sobě, zvláště tehdy, když musel sám se sebou
podstupovat velmi těžké boje. Je to obdoba onoho nekonečného
točení se v kruhu dlouhodobě nemocných, kteří nemluví o ničem
jiném a nemyslí na nic jiného než na svou chorobu. Podobají se
hadu, který se kouše do ocasu a diví se, že to bolí.
Nezapomínejme, že ve starověku nemohlo dojít k těmto
neblahým koncům, protože náboženské předpisy nařizovaly tolik
náboženských úkonů, ve kterých se člověk obracel k Bohu, že na
svého Stvořitele nemohl zapomenout. Tradice proto považovala
za dobré vyčlenit aspoň vybrané jedince ze společnosti, aby se
tito mohli věnovat kromě pěstování ctností a pronásledování
hříchů též intenzivně přísným a časově náročným náboženským
úkonům, především modlitbě. Musela přece člověka stvořeného k
činnosti zaměstnat. Není divu, že vytvořila modlitební a liturgický
řád, kterým byl život obdobně stylizován, jako kdyby dotyčný
člověk žil ve světě, kde pro povinnosti vůči okolnímu světu neměl
čas na sebe. Jenže se postupovalo jako v běžné světské škole.
Člověk se například učil modlit. Předpokládalo se, že se modlit
neumí. Takto se školil dospělý člověk, který se už naučil žít tak,
aby hospodařil pro sebe. Také v klášteře nadále hospodařil pro

sebe, pracoval pro svou spásu, zatímco se měl učit vycházet ze
sebe všemi možnými prostředky. K tomu měl velmi malou, nebo
jen omezenou příležitost, když musel například sebe překonávat
při náboženských úkonech, kterým nerozuměl a považoval je
přirozeně za týrání. Jedině srozumitelná mu byla modlitba za jiné.
Provedl jsem někdy v roce 1950 zkoušku: Napsal jsem spis
"Oběť mše svaté", v němž jsem vysvětlil vnitřní smysl samotné
mše jako celku a kromě toho jednotlivé liturgické úkony v ní
obsažené. Zjistil jsem, že pro katolického kněze to byl první hlubší
výklad mše, jaký vůbec slyšel. Na fakultě bohoslovecké mu skoro
nic z toho, co se tam dočetl, neřekl. Důležité však je, že se cítil tím
výkladem posílen a podnícen k lepší službě Bohu. Když jsem
potom k tomu napsal ještě praktické použití toho výkladu, zjistil
jsem, že se v tradici ztratilo i toto živé použití mše jako
spojovacího prostředku s Bohem. Nedivím se potom, že katolická
Církev tak lehkomyslně ustoupila od původního obřadu a
přizpůsobila jej obdobným obřadům, vytvořeným mnohem později
a budícím dojem že jsou modernější a pro dnešního člověka přijatelnější. Pro mně obřad mše svaté je modlitbou, která představuje
velmi dobře provedený návod k nazíravé modlitbě a ke vědomému
spojení s Bohem. V tom smyslu je vrcholem modlitby a skvělým
obrazem toho, jak se má učit ve škole modlitby. Ovšem učitel
musí vědět o spojovacím smyslu toho, čemu učí. Na mši svaté se
dá především ukázat, jak se člověk může dostat ze svého
odděleného stavu vědomí do vědomého spolužití s Bohem a že je
tato cesta otevřena každému člověku, který pochopí smysl toho
obřadu a je ochoten dát se jím vést k Bohu. Doví se, jak by
analogicky měl stylizovat svůj život, který žije mimo mši. Židovští
zasvěcenci byli poučenými učiteli a proto dávali dobré rady.
Nezasvěcený vykonavatel těch příkazů však rozuměl, ne-li
chybně, tedy velmi povrchně. Tak například řeklo-li se mu
"nezabiješ", domníval se, že zabití je těžký hřích, pro který se na
něho Bůh bude hněvat. Nebylo radno rozhněvat si Boha. Ve
skutečnosti zabitím se člověk prohřešuje proti ničím nerozlučitelné
spojitosti mezi všemi jednotlivci, spojitosti, která je běžnému
člověku neznámá, protože neznatelná. Proto bylo nutno člověku
vyhrožovat mstou boží za lidské hříchy až do čtvrtého pokolení
atd. Tak byly hříchy, které domněle urážely Boha, svázány s
pomstou boží, a tento úzký okruh pochopení způsobil, že člověk
všechno dělal ze strachu a ne dobrovolně. V tomto systému se
plynule pokračovalo v křesťanství vyhrožováním věčnými tresty,
za časná omezená provinění. Věčný trest za časné provinění. A
tak se na Boha navěšovala stejná nespravedlnost jako před tím
ve starověku. Žasnu, jak se vůbec takové náboženství mohlo tak

dlouho udržet. Přece jen je drženo jinak než lidmi. Nepokračujme
takhle dále. Ve starověku nebylo možno se těmto metodám
vyhnout, protože úroveň myšlení byla nižší než dnešní. Ježíš učil
uvědomělému jednání. Taková úroveň myšlení umožňuje člověku
za jediný život dospěti k Bohu.
Dnes už přece každý člověk snadno pochopí, co ukázal
Ježíš v podobenstvích, že semeno, které zůstane semenem,
zahyne, kdežto semeno, které je zasazeno do úrodné půdy, sice
zahyne, ale ne bez užitku, protože vydá užitek stonásobný. A to je
princip "moderně" pojaté, Ježíšem navržené stylizace života.
Podle Ježíše má být život stylizován ze dvou stran, ze
strany činné a ze strany trpné.
Modlitba, jejímž předobrazem je Otčenáš, má poskytovat
program a řád hodnot jak pro modlitbu, tak pro činný život. Na
podkladě tohoto programu a řádu hodnot se má přetvářet život.
Je zajímavé, že celý program naznačený v Otčenáši je
návrhem stavby od střechy, která je základem. Bůh je nám tu
vyložen jako Otec, tj. Stvořitel, který je ve stavu nebe. Tento stav,
jeho království, je nám předneseno jako cíl. Tomuto cíli je
podřízeno všechno ostatní. Tímto cílem není místo, do kterého se
máme nastěhovat po fyzické smrti, nýbrž stav, který se dosahuje
zde na světě znovuzrozením z vody a z Ducha. Máme v sobě
udělat místo, aby si u nás Bůh mohl učinit příbytek, jak slíbil Ježíš.
A tady jsme u smyslu stylizace života, jako nezbytného
prostředku, jímž se uprazdňujeme pro Boha, pro království boží v
sobě.
3. Už od starověku měla stylizace života vést k vyprázdnění
člověka od sebe. Teprve Panna Maria dovršila tento základní
smysl stylizace tím, že se vzdala vůli boží. Jen tak mohla porodit
Ježíše Krista-Spasitele. Jinak by byl vůbec nemohl ani začít s
ukázkou svého spasitelského úkolu. Čtěte tu větu takhle: Nemohl
by nám svým životem vysvětlit jak věčně působí jako Spasitel.
Chtěl od nás, abychom se dobrovolně připojili k jeho spasitelské
úloze. Dokud se k ní člověk připojuje jen zčásti dobrovolně, nebo
dokonce pod hrozbou sankcemi, jde celý proces osvobození velmi
pomalu kupředu. Ježíš nám poskytuje několikanásobné srovnání
namáhavosti: 1700 léty pobytu Židů v Zaslíbené zemi, za více
méně nedokonalé a nedobrovolné stylizace života, ukazuje, jaké
zrychlení tohoto procesu nastává za prvních třicet let jeho života
na zemi až do křtu v Jordánu pomocí dobrovolného stylizování
života, pak třemi roky života mezi křtem v Jordánu a křížem,
opírajícími se o vůli Otcovu a slouží lidem dobré vůle, posléze

třemi dny v hrobě návratu do Otcova domu. Všechny fáze vstupu
do stavu nebe jsme si už dost podrobně vysvětlili, zbývá nám jen
připomenout hlavní principy, aby nezůstal ztracenými v tom
množství předcházejícího vysvětlování.
Úplně nedobrovolné stylizaci života se podobá život člověka,
který sice chce hospodařit pro sebe, ale nemůže, neboť si musí
vydělávat na živobytí prací pro jiné a nakonec všechno, co
nahospodaří, musí opustit. Už i tento člověk se může zajímat o
duchovní smysl života, může jej považovat za správný, jenže
pouhý zájem, třebaže velmi hluboký, doprovázený studiem
duchovních knih, nevede ke znovuzrození. Může však vést k
poučení nejen o vyšším smyslu života, ale i o prostředcích k jeho
dosažení. Proto by neměl být podceňován.
Následuje člověk, který chce změnit smysl života, ale
nedokáže to, vrací se neustále ke staré motivaci své činnosti. Tito
lidé by se měli naučit využívat aspoň všechny příležitosti, při
kterých se jim chce smysl života změnit. Co s takovými chvílemi?
Jsou to chvíle, které by nás měly přimět k tomu, abychom se
pozastavili a zeptali se, kdo nás volá. Člověk by měl vědět, že se
nenachází stále na téže úrovni a že jeho momentální duchovní
úroveň je dána mnoha okolnostmi, které vůbec nedokáže
zaregistrovat. Třídit lidi, jak činí tradice, na začátečníky, pokročilé
a dokonalé, je přinejmenším riskantní. Vždyť se nám stává, že se
divíme, kde se vzala naše slabost, o které jsme si mysleli, že už
jsme ji dávno překonali, nebo kde se vzala naše připravenost, o
které jsme neměli nejmenší tušení. Jsem si jist, že Panna Maria
ještě chvíli před andělským zvěstováním vůbec nevěděla, že za
okamžik bude povýšena do stavu matky boží. Obdobně nikdo z
nás neví, jaké poklady může vynést na povrch nejbližší chvíle.
Proto Ježíš nabádal: "Bděte, neboť nevíte dne ani hodiny..." A
důležitost této bdělosti pak rozvedl v podobenství o pannách
čekajících na ženicha. Mám za to, že by bylo nejhrubší chybou,
které bychom se mohli dopustit, kdybychom se domnívali, že naše
chvíle vyvolení ještě nemůže nastat. Už ve Starém Zákoně se líčí
mnoho takových událostí, kdy byl člověk zčista jasna povznesen
do stavu spojení s Bohem. Proto bychom měli vědět, jak si máme
v takové chvíli počínat. Jen trpně: Jen když se budeme chovat
trpně, vyplyne ze chvíle požehnání nebo otevření pokladů
duchovních schopnost trpně být činnými. Pak už za námi bude
stát síla, která nebude naše, a tou nabudeme sílu pro uskutečnění
nového smyslu života. Saul musel být sražen s koně, aby nerušil
tu požehnanou chvíli. Kolik asi bylo chvil zastavení židovského

národa, když se vracel z Egypta do Zaslíbené země, trvala-li ta
nedlouhá cesta čtyřicet let. A nebyla to léta ztracená.
Umět stanout v činnosti, umět stanout v modlitbě. Také v
modlitbě se má navodit včas trpný stav. Proto tak velký význam
mají například vzdechy s pomlkou, střelné modlitby s pomlkou.
Nezapomínejme však, že těmito způsoby, které dobře zná tradice,
se postupuje ze strany citu, a nemá-li být tento postup
jednostranný a nemá-li vést jen k sérii extazí, měly by tyto pomlky
nastávat i v činnosti intelektuální a manuální ve chvílích zaujetí
pro duchovní cíl. Zvláště chybné je, trpí-li člověk duševně nebo tělesně bez těchto pomlk, ve kterých se se svou těžkostí má beze
slov vrhat do náruče boží a jeho bolest má být nositelem jeho celého. Vždyť on vlastně našel prostředek, kterým se sjednotil, a teď
už zbývá jen, aby takto sjednocený vešel do Boha. Kdo neví, jak
je těžké najít prostředek, který by zároveň člověka sjednocoval a
zároveň ho přiváděl k Bohu, ten si není vědom toho, jaké poklady
se promarňují, když se opomíjí chvíle opravdové tísně bez jejího
nasměrování. To byl můj případ v koncentračním táboře: Nebyl
jsem nakonec opravdu ničím než tím nesmírným utrpením, při
kterém mi šlo o život. Tak jsem je použil a rázem jsem se znovu
vědomě spojil s Bohem, jako tehdy v těch sedmnácti, jenže
hlouběji a trvaleji. Byl jsem totiž teď dokonaleji ničím, než v těch
sedmnácti, kdy jsem se vlastně vzdal jen smyslu života, jak jsem
před tím sledoval, ale o žádném jiném vyšším smyslu života jsem
nevěděl. V obou případech však byla zachována nepostradatelná
podmínka: že jsem sebe považoval za nic nebo za člověka k
ničemu, v druhém případě za člověka, který všechno promarnil.
Poučení najdeme už u duchovních vůdců starých Židů.
Uměli svou slabostí jít k Bohu. Tradice se mýlí, domnívá-li se, že
člověk, který nežije na úrovni mravně vyspělého člověka, má
zatarasenou cestu k Bohu. Marně nás o pravém opaku
přesvědčoval Ježíš, nedali jsme se poučit případem prostitutky,
která mu padla k nohám, cizoložné ženy u studny, které odpustil,
Samaritánky, ženy pěti mužů, které nabízel věčný život, případem
lotra na kříži atd. a konec konců slabostí samotných učedníků,
kteří se museli přesvědčit, že jen s Ježíšem a jeho mocí jsou
vůbec něčím, bez něho jsou ničím. Kdyby byli nedošli k tomuto
přesvědčení, nebyl by jim mohl Ježíš seslat Ducha svatého, tj.
nebyl by je mohl převést do stavu spojení s Bohem, nezávislého
na jakýchkoliv okolnostech, i na existenci těla. Tak si máte
vysvětlovat Ježíšova slova: "Kdybych byl neodešel, nemohl bych
vám poslat Ducha svatého..." Jeho fyzický odchod byl
prostředkem v tomto smyslu. Kdyby byl neopustil své učedníky -

lidské vlastnosti - byl by zemřel na kříži zbytečně, nesmyslně.
Člověk se musí obdivovat, do jakých podrobností a jak přesně
symbolikou Ježíšova života se líčí, jakou roli hraje lidský prvek, jak
má být připraven a jakou roli hraje Bůh, a co "může" učinit na tom
kterém stupni. Z tohoto návodu je také patrno, že otálet s
nasazením spojovací modlitby až do doby, kdy člověk bude
ctnostný, je nerozumné a nesprávné.
Promluvím-li za sebe, mohu říci, že má slabost, pokud byla
tak velká, že jsem se považoval za úplně nehodného milosti ze
strany boží, byla vždy zdrojem nejvyššího požehnání. Jaké jsem
mohl mít o sobě mínění, když si mě Bůh při modlitbě bral a já
jsem ze strachu o sebe utíkal z jeho Náručí. Provedl jsem to
mnohokráte, a po každém zbabělém útěku jsem byl o sobě
přesvědčen, že jsem k ničemu. Ale přece jsem z této hloubky
slabosti se odvažoval k Bohu přistoupit znovu při další modlitbě, a
kupodivu, Bůh mně znovu a znovu odpouštěl mou slabost. Kolikrát
opakovaně jsem se musel cítit být ničím, než jsem byl schopen
přijmout tak vznešenou milost, která je připravena pro každého
hledajícího. Představil jsem si, co by jiný člověk za to dal, kdyby si
ho Bůh bral k sobě, a já jsem si toho nevážil. Co jsem si za to
zasloužil? Opravdu jsem se cítil plně nehodným té milosti. Jedině
z této pozice naprosté nehodnosti jsem se znovu vracel k Bohu.
Kolikrát je tento moment líčen v evangeliích a vždycky končí
omilostněním. Takový byl celý židovský národ: slabý, zmítaný
pochybnostmi, ba zavrženíhodný, a přece se stal vyvoleným,
protože dovedl jít k Bohu takový, jaký byl. Myšlenkou "pojďte ke
mně všichni" by měla začít reforma života jednotlivce. Neúnavné
nastupování cesty znovu a znovu, klepání, jak tomu říkal Ježíš,
vede k tomu, že je nám otevřeno.
Tedy od začátku cesty, kdykoliv člověk k tomu cítí nutkání,
ať je sám jakýkoliv, nechť se utíká k Bohu modlitbou, která má
záměrně smysl spojení s Bohem, nic stupňovitě nižšího. Naše
cesta je přece cestou zpět do Otcova domu, a ne k nějakým
přechodným fázím pokroku. Jak snadno ctnostný přestane být
ctnostný. Pak si uvědomí, kolik času ztratil těmi drobnými
vítězstvími nad sebou, která se vzápětí mohou ukázat klamnými.
Rozumějte mi dobře. Nejsem proti sebezlepšování. Naopak,
taková snaha je samozřejmě správná. Není však ničím více než
projevem dobré vůle, nikoliv projevem vlastních schopností.
Jestliže během sebezlepšování člověk nabude dojem, že je lepší
než jeho okolí a že je takový vlastním přičiněním - a tomuto dojmu
se nedá zabránit, neboť člověku ten dojem připadá být objektivně
ověřitelný - pak zde cesta k Bohu buď končí, nebo se dále prodírá

velmi neschůdnou krajinou rozděleného království. Rozděleného
proto, že člověk od té chvíle patří sobě a Bohu. Marně volá svatá
Terezie po nutnosti pokory. Ta je ve zmíněném případě postavena
na chybném hodnocení sebe, a proto nemá moc, kterou by měla
mít. Účinně pokorný nemůže být nikdo jiný než ten, kdo poznává,
nejen poznal, že všechna jeho síla, všechno jeho dobro soustavně
vychází z Boha. A k tomuto poznání je třeba více než ctností, od
začátku cesty se člověk má přidržovat příkladů těch, kteří před
ním dospěli k tomuto poznání. Vedle běžných lidských ctností jsou
takové, které se nám jeví jako hrdinné. A ty už nepramení jen z
dobré vůle člověka, nýbrž z posvěcení vědomě zažívanou mocí
boží. Hrdinně ctnostný byl Abraham, Jákob a Job. Nebylo jich
mnoho, ale na tom nezáleží. Důležitější je, že nám Ježíš ukazuje,
jak se máme uprazdňovat pro takové hrdinné ctnosti, které už
nemůže člověk přičítat sobě, a proto není vystaven nebezpečí
služby dvěma pánům.
Pořád ukazuji na tentýž příklad, ale vždycky na jinou jeho
stránku. Tentokrát, při rozboru začátku přímé cesty k Bohu,
podněcuji k tomu, abyste věnovali ucelenější pohled všemu, co se
dělo s židovským národem jako s celkem i s jednotlivci. I v této
etapě člověk, který ani chvíli se nenachází na téže úrovni, může
se řídit, podle toho, kde právě je, počínáním celého židovského
národa nebo jeho předních vůdců, tzn. tím, na co právě stačí, jaká
je jeho pozice. Ukázal jsem, že musí umět jít z pozice krajní
slabosti právě tak jako z pozice, v níž se cítí být dost silným a
schopným. Nechtěl bych usuzovat, která pozice je výhodnější a
snazší pro další postup. Ani Ježíš nerozlišoval mezi hříšníky. Šel
pro všechny. Vycházejme z předpokladu, že Bůh je připraven si
nás vzít všechny k sobě, rozumějte převést nás všechny ze stavu
pocitu oddělenosti, který úplně stačí pro existenci ve stvořeném,
do stavu absolutní sounáležitosti s veškerenstvem i s
nestvořeným, do stavu nebe. Víte dobře, jak jsem těžce nesl
výroky tradice: "Bůh si přeje, Bůh si nepřeje, Bohu se líbí nebo
nelíbí to nebo ono". A nyní říkám: "Bůh je připraven si nás vzít
všechny k sobě. Jak to mohu vědět? Jakým právem podkládám
Bohu lidské vlastnosti? Omlouvám se, že se nelze vyjádřit jinak
než lidsky o tom, co lidské není. V tomto případě by se mělo říci:
"Bůh zároveň neustále tvoří jako zároveň neustále k sobě táhne
stvořené, jenže existuje život, který se toho času ocitl v
podmínkách dalšího rozvoje ve stvořeném, a proto si
neuvědomuje ani Boha Stvořitele, ani Boha Spasitele, a existuje
lidský život, v němž je vždy možno, je-li člověk dospělý a duševně
zdravý, splnit podmínky, za kterých se člověk okamžitě ocitá na
cestě spásy, a taková situace se dá velmi volně opsat slovy: Bůh

je připraven si nás vzít všechny k sobě. Všechny proto, že
kdokoliv se ocitne na této cestě k Bohu, do Otcova domu,
poznává, že tento návrat je připraven pro každého, a že záleží jen
na člověku, dá-li se tou připravenou cestou. Snažím se vám
vysvětlit, že v kterékoliv pozici, pro toto obecné tažení boží, jsme
schopni vejít do vědomého spojení s Bohem. Jen je třeba splnit v
posici, ve které jsme, podmínky klepání a podmínky vyprázdnění
se od sebe. To je základní princip sladkého jha. Ježíš by si byl
nemohl dovolit slibovat obecně své jho a označovat je za sladké,
kdyby tato cesta nebyla obecně uskutečnitelná. Buďme bez
starosti: Jako nás Bůh povolal do stavu stvořeného, a my nevíme,
jak se to stane a proč, a nepotřebujeme to vědět, tak nás volá k
sobě do nestvořeného, a nezáleží na tom, zda víme proč a jak se
to může stát a že se to děje. Jenže toho času jsme ve stvořeném
a plníme, aniž víme jak, podmínky existence ve stvořeném, a pak,
při návratu do nestvořeného musíme už vědomě plnit podmínky
tohoto návratu. V tom je rozdíl mezi situací někdejší a dnešní.
Proto Ježíš ty podmínky tak podrobně rozpracoval svým životem
mezi námi i svými upozorněními slovními a podobenstvími.
Všimli jsme si, že marnotratný syn je schopen vrátit se do
Otcova domu jen za podmínky, že si na Otcův dům vzpomene.
Cesta zpět přes marnotratnost je jen jednou z možností návratu.
Ježíš ukazuje celou řadu jiných možností návratu. Je však velmi
poučné, že vzpomínku na Otcův dům v případě marnotratného
syna způsobily nesnesitelné poměry, ve kterých se ocitl. Za
nesnesitelných poměrů však člověk může jednat dvojím
způsobem:
1. Může si přát, aby mu byl kalich hořkosti odňat, a nic více. Tak
jsem si počínal v prvních dnech v koncentračním táboře a tak si
počínali všichni, kteří si přáli být Ježíšovou mocí uzdraveni, a nic
více. Ježíš jim ochotně vracel zdraví. Proč mě neosvobodil tehdy z
těch běd? Protože jsem chybně odhadl svou pozici. Nejmenší
útěcha by se nedostavovala. Nevěděl jsem, že jsem učen trpnosti,
a to tentokráte nejen v modlitbě, ale i v životě mimo modlitbu,
nevěděl jsem že jsem přiváděn k požehnání daleko většímu, než
jaké představovala boží útěcha v utrpení. Chci tím snad říci, že
schvaluji utrpení jako nevyhnutelný prostředek duchovního růstu?
Nikoliv. Utrpení má svou platnost jen potud, pokud je člověk
něčím. Záleží na tom, jak sebe poznává a jak sebe hodnotí.
Dokud jsem se dal zneklidňovat situací, ve které jsem se nacházel
a litoval jsem se, tj. obecně řečeno, obracel jsem svou pozornost
na sebe, nebyly mi odpuštěny hříchy, čili trpěl jsem. Mnohým
lidem, které Ježíš uzdravil, nebyly odpuštěny hříchy, a proto jejich

život mířil k dalšímu utrpení, třebaže k jinému, než ze kterého
právě vybředli. Ježíš rozlišoval dvojí: uzdravování a vedení někoho k sobě, k Bohu. Uzdravování, byť i zázračné nepovažoval za
cestu k Bohu. Prováděl je proto, aby názorně ukázal, jakou důležitost přisuzuje lásce k bližnímu a jak ona musí být konkrétní, a
pak jakou důležitost přisuzuje existenci zdravého lidského těla.
Koho uzdravoval, toho tím nezval k nesení svého sladkého jha.
Komu však odpouštěl hříchy, tomu ukazoval, jaká je pravá
podstata jeho sladkého jha. Nezapomínejme, že Ježíš nese své
jho jako bezhříšný, jako nevinný, absolutně dobrovolně a sám se
nezdráhá nést jakékoliv jho, třeba to nejtěžší. Nechtějme si však
hrát na Spasitele, zůstaňme vedenými.
2. Člověk se může prudce obrátit od sebe, konkrétně od situace,
ve které se nachází, bez ohledu na to, co se s ním bude dít dále.
Toto učinil marnotratný syn. Nebylo-li v krajině, kde žil, jiného jídla
než potrava pro vepře, pro zvířata, a odešel-li od této jediné
obživy, čeho jiného se mohl nadát, než že zemře hladem dříve než
dojde do Otcova domu. I přijetí Otcem bylo velmi nejisté. Vždyť
nevěděl, jak se k němu Otec zachová. Rozhodující však bylo: a)
že poznal, že žije-li člověk jen ve vědomí tohoto pozemského
světa, živí se tu a udržuje se tu naživu jako každé jiné zvíře, jí
opravdu a doslova s vepři. K tomuto osvícení se dospívá jen
vzpomínkou na Otcův dům, kde se s vepři nejí, kde se člověk
neživí jako zvířata, ani nežije jako zvěř, b) že se nepovažoval za
hodného toho, aby se stal znovu synem Otcovým.
V tomto podobenství se nedalo vyložit všechno, co
dopověděl Ježíš v jiných podobenstvích a především v
podobenství svého života. Tak například vyzval-li Ježíš někoho,
aby ho následoval, nedovolil mu vykonat už nic, třeba šlo o velmi
naléhavou věc. Obecně řečeno: Přál si, aby vedle následování
Ježíše neexistovalo nic jiného, co by odvádělo pozornost a
zaujatost někam jinam. Jestliže však někdo měl majetek, na
kterém lpěl, doporučoval mu, aby na něm nelpěl, aby se
přesvědčil o ztrátě svého lpění tím, že všechno co má, prodá a
rozdá chudým. Teprve pak jej měl následovat. Následování Krista
překáží a je ruší majetek v tom nejširším slova smyslu. Lpí-li
někdo na majetku a následuje-li Krista, má dvojí povinnost, avšak
měl by mít závazek jen vůči svému vůdci.
Ještě něco bližšího o osobním vedení. Možná, že jste si ani
nevšimli, že jsem právě popsal podmínky, za nichž nastává.
Tehdy nastává, když člověk všechno koná jako jedinou povinnost
k Bohu.

Starověký Žid se z této povinnosti vykupoval zápalnými
obětmi, ale Ježíš ukázal, že tato cesta buď není správná, nebo je
překonaná vývojem. Řekl: "Chci milosrdenství, ne oběti." Pokud si
člověk není vědom milosrdenství božího, má aspoň jednat
milosrdně s bližním a tím dorůstat k tomuto vedení. Nebylo by
správné, kdyby si je přál. Litoval by, že si je přál, protože by o ně
záhy přišel. Přeje-li si je, neznamená to, že se jím už také dokáže
řídit. Neřídí-li se jím, ztratí je. Vždycky stačí plnit podmínky jeho
vzniku a trvání.
Ovšem vzpomínka na Otcův dům obsahuje v sobě vždycky
moc, která člověka přemůže. Opět platí, že kdo by si chtěl
vzpomenout, nevzpomene si. Stačí plnit podmínky, za kterých si
člověk zákonitě vzpomene. Líčil jsem je podrobně v okolnostech,
které vedly k mému prvnímu obrácení v sedmnácti letech, a proto
je zde nebudu znovu opakovat.
4. Pokročím o kousek dále. Splní-li někdo podmínky pro zrození
Ježíše Krista ve svém nitru, musí ihned začít s plněním nových
podmínek, které před tím vůbec ani nemusel znát. Odtud už
předpis Ježíšovým životem je velmi podrobný. Stačí v něm číst a
podle něho se řídit.
Nicméně bude nutné si všimnout, jak se má organicky
skloubit postup před narozením Ježíše v Betlémě s postupem po
jeho narození, aby se člověk neocitl v prázdnotě.
Doba, kdy člověk začíná jít cestou k Bohu, se liší svými
zákonitostmi od doby, kdy už na této cestě pokročil, a z toho je
třeba umět vyvodit důsledky. Řekl jsem, že je velmi riskantní
rozlišovat na této cestě začátečníky, pokročilé a dokonalé. Jedním
z důvodů tohoto rizika je, že každý z nás je znovu a znovu
začátečníkem, když se cítí opuštěn, zklamán, Bohem neuchopen
apod. V tom případě je nutno se k sobě vracet tam, kde jsme se
ocitli třeba jen přechodně. Neponechávat sebe trčícího někde ve
stavu začátečníků, také však se neštítit návratu k začátku a
neotálet s návratem celou bytostí do úrovně, na které jsme se
ocitli. Toto pravidlo platí o všech následujících stupních. Není třeba se vracet hlouběji než kde jsme se ocitli, ale zato je třeba se
vracet vždy znovu a trpělivě až tam, kam jsme spadli. Neučiníme-li
to, opouštíme toho, který spadl, a všímáme si jen toho, který ještě
stojí. A tím, kdo ještě stojí, může být jen malá část lidské bytosti.
Kam s takovým okleštěným chudákem se má dojít? Držme se
toho, který upadl a zvedejme ho tak dlouho, dokud ho nepřipojíme
organicky k tomu, který stojí a je schopen jít dál. Při každém pádu
jde o jednu jedinou chybu: Od člověka, který nastoupil cestu se
chce, aby dovedl prokázat, že je ochoten jít celý, celobytostně,

pomocí všech svých schopností, že je ochoten sebe celého
zapřáhnout do jha a že dokáže bez ohlížení táhnout svou káru až
k pocitu vyčerpanosti, nikoliv až k vyčerpání. "K" jsem úmyslně
podtrhl. Jakmile se při tomto způsobu cesty objevují známky
vyčerpanosti, tzn. zneklidnění, je nutno si odpočinout. Umět
odpočívat na této cestě, jak konečně ukázal i Ježíš pozastavením
u studny, je něco nového, co dříve člověk neznal. Lidově by se
řeklo. "Pozdvihnout oči k nebesům", nebo "popřát si k tomu čas."
Nechci tím říci, aby člověk prosil o pomoc Boha: To je dobrý, ale
přece jen horší způsob počínání než jaký uvedu. Člověk, který
dočerpal své tělesné nebo duševní síly, nebo obojí dohromady,
má se naučit v klidu se zastavit. Vzpomeňte si na obraz slunéčka
sedmitečného, které dokáže jen chvíli letět do nebíčka.
Sledujeme-li jeho dráhu letu, po vzletu brzy zase usedá, neboť
jeho organismus není uzpůsoben k dlouhým letům. Tak je tomu s
člověkem, který jde kupředu svými lidskými silami. To je neklamný
znak začátečníka. Brzo své síly vypotřebuje a musí je nahradit
odpočinkem v klidu. Musí se naučit odstoupit od všech snah a
starostí, třeba jen na okamžik, dokud nenabude dojem, že může jít
zase dál, že může pokračovat v dílu. Mělo by to být, pokud to
člověk umí, chvilkové, opravdu jen chvilkové soustředění na
Boha, nejlépe beze slov, nanejvýš s konstatováním: "Tady jsem."
"Tady mě máš." Člověk se ani nemusí snažit někam umísťovat
tuto odevzdanost. Lépe jest jen být Bohu k dispozici v tom stavu v
jakém jsme, a to tak dlouho, dokud jsme opravdu schopni mu být
k dispozici, čili jemu se odevzdat. Jakmile by tato odevzdanost
přecházela v civění, je třeba s ní skoncovat a přejít zase v činnost
vlastními silami. Nezapomínejte, že co tady radím je
připodobňování se ke způsobu "jít jako nic". Člověk přitom sice
ještě ani zdaleka není ničím, ale nezanedbává příležitost se
přibližovat na kterémkoliv stupni k tomuto stavu, a čím je slabší a
znavenější, tím je jeho úloha v tomto smyslu snazší, neboť chvíle
pozastavení musí pěstovat častěji, a tím rychleji nabývá
zkušenosti se stavem trpnosti, který ho přivádí k Bohu.
Ještě jaký je rozdíl v tom, dělá-li tohle člověk, ve kterém se
ještě nezrodil Kristus, a člověk, ve kterém se už narodil. Člověk,
ve kterém se Kristus nenarodil, a člověk, ve kterém se už narodil.
Člověk, ve kterém se Kristus nenarodil, dělá všechno tak, jak jsem
právě radil, kdežto člověk, ve kterém se Kristus narodil dělá
všechno s ohledem na nově narozeného. Svatý Josef a Panna
Maria pochopitelně nic nedělali bez ohledu na Ježíška. Ve stáji, ve
které byla i zvířata i se zařízením, jeslemi k jejich krmení, je nyní
malý Ježíš a jsou tam i zvířata! Už nekrmíme zvířata jen proto,
aby byla nakrmena, nenapájíme je jen proto, aby byla napojena,

nechováme je pod střechou jen proto, aby nenastydla, aby si
odpočinula nebo aby se nerozutekla, nýbrž proto, aby
spoluvytvářela vhodné prostředí pro pobyt Ježíše. Celé
zasvěcování člověka musí probíhat v živém těle, nikde jinde není
možné.
Jako by nepokročil ani o krok dále člověk, který není
opatrovatelem Ježíška, a nevložil do kterékoliv své činnosti
všechny své síly, a to vždy znovu a znovu, tak i člověk, v němž se
narodil Ježíš by nepokročil ani o málo kupředu, kdyby něco
podnikal bez Ježíše. Stalo by se s ním, že by přišel o něj, asi tak
jako zahynula mláďátka v Betlémě po narození Ježíše. To je velmi
nemilosrdný zákon, nikoliv nějaký osobní postih Bohem. Člověk
by musel se vším začít znovu, nechat znovu narodit Ježíše, za
podmínek, za kterých už se jednou narodil a o kterých jste
informováni.
Co je to jednat s malým Ježíšem! Nesmíme od něho
očekávat poučení, vždyť je to nemluvně. Poučení přichází odjinud,
s utvářením okolností, zdánlivě zvnějška. Svatému Josefovi,
našemu rozumu, se dostává osvícení, kterých je poslušen a které
neprodleně uskutečňuje. Zaváhání se také velmi draze platí. Kdo
by pak jednal s ohledem jen na sebe, podobal by se rodičům, kteří
zapomněli, že mají dítě a nestarali se o ně. Ve skutečnosti malý
Ježíš tohoto hlazení nepotřebuje, nýbrž potřebujeme my mu je
prokazovat, abychom se pomalu učili odvracet se od sebe. Kdo
nepěstuje toto odvracení se od sebe, ten se opět ocitne sám, dítě
se mu někde ztratí.
Jen ať vám toto mé zosobňování všeho, co se děje na cestě
daleko méně osobně, nezahradí cestu ke správnému pochopení
věci, o kterou jde, o poznání pravé podstaty života se všemi z toho
vyplývajícími následky. Nyní píši cestu lásky, ale kdybych psal
cestu poznání, převáděl bych všechno z osobního pojetí na
věcné, myslím věcně podstatné. Tradice se dosud nevymanila z
pouhého osobního chápání cesty, a proto např. nemohla pochopit
následující věc.
Ježíš ve dvanácti letech se ztratil rodičům, a když ho našli
uprostřed moudrých rabínů, které udivoval svou moudrostí, řekl
jim, že musí být v tom, co je jeho Otce.
Nový duchovní život se hlásí v člověku velmi náročně, a
kdybychom mu nepatřičným způsobem vyšli vstříc, vyvedl by nás
předčasně ze světa, ve kterém žijeme, neboť on, Ježíš, v této fázi
našeho vývoje, jakož i napořád, musí být v tom, co je jeho Otce,
kdežto my tam ještě být nemůžeme. Připomeňme si případ Imeldy

Lambertini z roku 1933 v Miláně. Kam nemůžeme vejít bez
ohrožení pozemského života, tam můžeme nahlédnout dveřmi
lásky, dveřmi poznání, dveřmi existence, tedy z různých stran, ale
musíme se zase vrátit k sobě, k tomu, kterého máme opustit, ale
kterého máme napřed dovést ke zralosti na úrovni, na které se
nachází. Po této stránce má tradice pravdu.
Člověk často ve fázi, kdy se v něm narodil Ježíš, pociťuje
téměř nepřekonatelnou touhu vzdálit se od všeho světského,
dokonce od všeho stvořeného. To prolíná do jeho vědomí ono
Ježíšovo, že musí být v tom, co je Otcovo. Kdyby Ježíš, který v
nás žije, nebyl v to, co je Otcovo, nemohl by být živou spojkou
mezi naším vědomím a zdrojovým vědomím božím. My však ho
musíme přidržet ve světě, ve stvořeném. Bude nám za to poddán
až do svých 3O let. Čas zde je jen symbolem mezníku, ne časem
měřeným na roky.
Budu teď mluvit o své chybě, abyste lépe věci porozuměli:
Co jsem se nautíkal od světského života v tom nejširším slova
smyslu, a kolikrát jsem zanedbal, co jsem měl v tomto světě
provést, utíkal jsem jen proto, že mě více zajímaly věci duchovní,
studium, rozjímání o nich a vnitřní modlitba. Kupodivu tyto
nedostatky v pochopení celistvosti života vedly ke zdržení i na
samotné duchovní cestě. Ukázalo se, že kam se hrnu - a teď půl
věty řeknu tradičním způsobem - má zatím právo proniknout jen
nejvnitřnější část duše, kdežto já musím střádat zkušenosti na poli
Hospodářově právě tak pečlivě jako v jeho domě.
Dokud je naše poznání temné, a představuje jen mocné
tažení k věcem božím, není na místě odejít ze světa, konkrétněji
řečeno, není radno zanedbávat celý a plný život ve světě. Teprve
po křtu v Jordáně následuje pouhých 40 dní pobytu na poušti, a to
jen za tím účelem, aby člověk řádně zlačněl se všemi následky,
které jsme si už vysvětlili.
Zkrátka život člověka ve světě a ve společnosti má svůj
duchovní význam. Tento význam Ježíš zdůraznil například tím, že
první zázrak učinil pro společnost, která se chtěla veselit: proměnil
vodu ve víno. Život člověka ve společnosti s lidmi je školou, která
se nedá ničím obejít a nahradit. Ne nadarmo se Ježíš učil tesařině
u svého pěstouna a byl do třiceti let poddán společnosti, ve které
žil. Nejsme přece lidmi a mezi lidmi náhodně nebo omylem. Nikde
u Ježíše nevidím ani nejmenší náznak toho, že by byl někomu
doporučoval odejít do ústraní.
I když Ježíš nevedl k životu v ústraní, lidé sami dávno před
jeho vystoupením na zemi přišli na to, že takový život má své

duchovní výhody. O těch by měl člověk vědět. Jestliže se uchýlí
do ústraní člověk plný vášní a přeje si je přemoci, spotřebuje
všechen svůj čas a síly v boji s vášněmi. Ústraní mu pomůže k
vzestupu velmi málo a nepřímo. Takovému člověku se má poradit,
aby se vrátil znovu do života ve světě, nebo, je-li vážně rozhodnut
přemoci své vášně, má se mu dát na vědomí, že svou silou a vůlí
je nepřemůže, nýbrž že musí včas, čím dříve tím lépe, přizvat ku
pomoci moc boží. A zde dávala Tradice rady chybné, když
vybízela bojujícího aby se modlil za boží pomoc. Ne že by jeho
modlitba k Bohu nepronikla nebo že by byl Bůh nemilosrdný a o
člověka tak poctivě bojujícího se nestaral, ale jsou nějaké zákony,
pocházející od Boha a ty Bůh nepřekračuje ani zázrakem, ani
nijak jinak. Jedním z těch zákonů, o kterých zde stačí promluvit, je
neporušitelnost hranic jednotlivých úrovní stvořeného. Zařízení,
smíme-li tak mluvit, velmi důmyslné. Za normálních okolností
nikdo není rušen z vedlejších úrovní ve svém soustředění, pravím
v soustředění na úroveň, na které žije. Jen tak je možné, aby se
všechno a všichni mohli v poměrném klidu vyvíjet a dosáhnout
vrcholu úrovně, ze které potom je možno jít dál. Onen poměrný
klid - nezastírejme si to - je však postaven na poučení, které arci
pochází od Boha, z toho zákona, o kterém jsme právě mluvili.
Podstatná část tohoto pokušení se dá vyjádřit přesvědčením
kohokoliv na určité úrovni takto: Úroveň, na které žiji, je jediná
skutečnost. Slovní modlitba nepomůže bojujícímu člověku,
protože nemá na své úrovni být rušen ani ze sousední úrovně, ani
od Boha. Ježíš dělal, jak se nám to jeví, zázraky, protože byl
vnitřně na jiné úrovni než na které jsme my. Překonání svých vášní je také "zázrak", neboť stojí proti lidské přirozenosti, kterou jsme
udržováni na své úrovni. Jestliže toutéž silou, kterou se obíráme
svými vášněmi, pronikneme na úroveň boží, zvládneme
automaticky své vášně, neboť naše síla, potřebná ke vzniku
vášní, se použila a vypotřebovala jinde. Modlitba, kterou
pronikáme na úroveň, odkud přichází jistá pomoc, nemá povahu
slovní, nýbrž povahu převodu síly z úrovně, na které žijeme, na
jinou úroveň, na které nově naše vášně uplatňujeme. Vede-li tedy
Tradice člověka přes prosebnou modlitbu k rozjímavé, připravuje
mu zbytečně mnoho pádů, při kterých se právem cítí úplně
bezmocen. Mohli byste namítat, že Bůh si přeje člověka
vyprázdnit od sebe, a proto jej nechává padnout. Tento argument
užívejte opatrně. Pády, při kterých se člověk cítí být ničím, jsou
sice velmi užitečné, ale nejsou to pády zaviněné vášněmi a
hříchy, nýbrž sebeláskou. Převede-li však svou pozornost na
Boha, provalí se boží úroveň na naši a my se staneme neschopní
zde na světě fungovat jako lidé k tomuto světu připoutaní a pro

tento svět žijící. Toto nebezpečí tady je a už jsem na ně upozornil.
Jako protiváha má sloužit právě nezainteresovaná činnost, která
spotřebuje velkou část lidské energie a přitom člověka nese
bezpečným způsobem k Bohu. Bude-li člověk postupovat podle
celého předpisu předneseného, bude blahořečit okolnosti, že je
zmítán vášněmi. Ne náhodou lidé vášniví se stali největšími
svatými. Obrátili své vášně k Bohu, měli co tam obrátit. Kdyby se
byli snažili je zabít, nebyli by měli co k Bohu obrátit. Vzpomeňte si
na symbol zvířat patřících na narození Ježíše. Ježíš je položen do
jesliček, do zařízení, ze kterého se krmí zvířata. Stačí vám to?
Už se zde ale rozlišuje mezi zvířaty a zařízením pro ně,
stájí, jeslemi na straně jedné a mezi Ježíšem na straně druhé,
který v té stáji je ukryt. Tento symbol rozlišení mezi stájí se zvířaty
a Ježíšem se objevuje v symbolice Ježíšova života zde poprvé.
Později je o zvířatech v téže symbolice ještě mnohá zmínka, ale já
už si jich nebudu dále všímat. Řeknu už nyní, jak je tomu se
zvířetem - tělem, které má člověk k dispozici. Ježíš zval k sobě, k
následování sebe i ty, kteří se ztotožňovali se zvířetem a se stájí tedy komplexně se svým tělem. Tady nacházíme snadné
vysvětlení způsobu, jakým jim vysvětloval nejvyšší pravdy, vyjádřil
se o tom, že je vysvětluje pozemsky, nikoliv nebesky. Líčil-li tedy
například strasti a nebezpečí, která čekají a lidi v den konce
světa, měl stále na paměti, že kdyby jim líčil něco jiného než
fyzický konec lidského života, že by vůbec nevzbudil jejich zájem,
protože oni nic jiného neznali než lidské tělo. Kdo však zažil konec
světa, který měl na mysli Ježíš, ví, že fyzický konec všeho je
pouhým průvodním zjevem konce i všeho duševního, rozuměj
toho, co od chvíle narození na tomto světě tělesný život přijal v
podobě zkušeností, bez kterých by nemohl žít ve světě. I to končí
proto, že za smrtelnou lidskou duší, která je uchovatelem těchto
zkušeností, stojí duše nesmrtelná, jejíž existence je ve vědomí
člověka překryta zkušenostmi z tohoto světa, a teprve s jejich
odstupem, pravým to koncem světa, může se plně projevit, tj.
zapojit lidské vědomí do vědomí božího. Ježíš např. řekl o konci
světa, že nikdo, ani andělé nevědí, kdy nastane. Touto větou
např. vyřkl skutečnost, že nic, co je ve stvořeném, nemůže nic
takového vědět, protože ve stvořeném o tom není žádná zkušenost, ani u nejvznešenějších tvorů, jako jsou andělé. Zkušenost o
konci světa je např. v nesmrtelné duši, jedině ta v nás ví, kdy pro
nás nastane konec světa. Navenek se tento konec světa jeví jako
konec všeho fyzického, a proto člověku, jenž se ztotožňuje s
tělem, stačí vyjevit tuto průvodní zevní stránku. Nelze mu říci nic
podstatného, protože by přestal mít zájem o konec světa, "který
by se ho netýkal", ovšem podle jeho dosavadního poznání. Přitom

zároveň nebylo možné, by Ježíš neupozornil na konec světa,
protože ho přišel navodit, a kdyby se mu to nepodařilo, bylo by
jeho vystoupení na zemi zbytečné. Byl by zůstal na nebesích a konec světa by nastával zase jen u velmi malé hrstky lidí, která svou
vahou už tehdy nestačila zjednat rovnováhu mezi na svět narozenými a ze světa vyšlými pomocí konce světa a posledního
soudu. Nedopusťte se té chyby, abyste usuzovali z počtu
spasených. Ježíš mluvil o soli země, a té stačí málo k osolení celé
země.
Ještě lidem, kteří se ztotožňují se svým tělem, které je
zvířecího původu. S čím se lidská mysl spojí, toho osud nese.
Zvíře se neztotožňuje s ničím jiným než se svým tělem nebo s těly
stáda. Uvědoměme si, do kdy je toho zapotřebí, aby člověk nesl
zvířecí jho místo jha Kristova. Odpověď není snadná, protože člověk postupně dorůstá ke ztotožnění s něčím jiným než s tělem, a
to jen zkušeností, nikoliv vírou nebo rozumovým pojetím. Lidé se
dovedou ztotožňovat s prostředím, ve kterém žijí, se společností,
se svým profesionálním okruhem známých apod., ale to všechno
jsou jen obdoby zvířeckého ztotožňování se stádem a podobně.
Lidé se však dovedou ztotožňovat s úkolem, který je jim zadán,
nebo s jiným způsobem myšlení, než které je jim vlastní, je-li jim
toto myšlení trvale zprostředkováváno. Člověk se uvědoměle učí
nejen napodobovat, ale i vyvozovat z naučeného vlastní
kombinace, závěry a důsledky. Tady už vychází ze zvířecího jha a
začíná na sebe brát jho lidské. Takto připravení lidé vstupovali do
řad učedníků Páně a jim Ježíš nabízí své jho. Prošli tedy po lidsku
fázi, která je označena životem Ježíšovým od narození do 30 let
vyvolením, ne vlastním přičiněním. To se děje prostým způsobem
tak, že vlastnosti, kterými člověk před vyvolením vynikal ať v
dobrém či špatném smyslu, se obrátí do oblasti duchovní, aby jimi
člověk působil jen dobře, tedy zduchovní se. Nejsnáze to lze
pochopit z povolání Petra rybáře: "Budeš lovit duše!" Schopnost
lovit zůstala. Nepředbíhejme však události ze života Ježíšova,
máme se ještě čím řídit před tím, než Ježíš k sobě povolal
učedníky. Pouze jsme použili příležitosti, abychom ukázali, že
zvířecí schopnosti nejsou samy o sobě schopnostmi špatnými,
záleží jen na jejich použití, které z nich může učinit schopnosti
použitelné i na velmi vznešených stupních vývoje. Neužívám tedy
slovo "zvíře" v hanlivém slova smyslu, nýbrž jen jako vysvětlující
termín při nesení různých druhů jha. Bylo by však dobře, kdybyste
si už při této příležitosti všimli, že Ježíš si vybíral učedníky jako
lidské vlastnosti. Jeden z nich, Šimon, byl jmenován např.
horlivcem a jeho horlivosti bylo právě při duchovním díle
zapotřebí. Doufám, že rozpor při výběru učedníků si sami do-

vedete vysvětlit: Ježíš říká, že učedníky vybral a poslal Otec, a
teď tu vykládám, že si je vybíral podle vlastností sám Ježíš.
Nezapomeňte, že všechno svým způsobem pochází od Boha, a
Ježíš si toho byl velmi dobře vědom a dovedl velmi dobře
rozpoznat, koho pro svůj úkol bude potřebovat z nepřeberného
množství lidí, lépe řečeno lidských vlastností: dvanáct je jich
nepostradatelných. Dvanáct tu není číslo, nýbrž symbol potřebné
kvality celku. Vidíte, co by se toho dalo říci, a jak úzký pramének
informací musím vybírat, abych neuvízl v šířce výkladu.
Myslím, že jsme si vysvětlili znaky narození Páně. Jsou
všechny zapsány v evangeliích. Vyjímám z nich jen jeden velmi
závažný: radost, kterou měli prostí pastýři z tohoto narození. Je
tím odpovězeno na otázku, kdo se raduje z narození Páně v lidské
duši. Prostoto, se kterou člověk pase stádo ovcí, rozumějte
pokojných zvířat. Jsou to ty nejjednodušší známky radosti
přístupné i nejprostšímu člověku, které prozrazují, že se v lidském
nitru něco odehrálo, co přesahuje rámec lidských zkušeností.
Nezapomínejte, že tato prostota stojí jako první u jesliček Páně, a
kdo tam nemůže stát a před kým je třeba dokonce utéci. Jmenoval
jsem zde tři stupně patřičnosti, na jejichž jednom pólu stojí pastýř,
a na druhém Herodes. Těmi prostředními jsou ony lidské
vlastnosti, jimiž se ubíráme jen za svým a nedáme se v tom shonu
ničím rušit, i vznešené nám uniká. Všechno se naopak v našich
očích stává všední a únavné. Tyto vlastnosti nestanou nikdy u
jesliček, nejsou ani později mezi dvanácti potřebnými. Tedy ještě
jednou: Něco v nás musí stát u jesliček, protože slyšelo andělský
hlas projevující se vnitřní radostí. Něco v nás nemůže stát u
jesliček, a opět něco se tam nesmí objevit, Herodes. A tím je
vysvětleno, jak máme v této fázi zorganizovat svůj život, lépe
řečeno, jak máme přehodnotit své myšlení a jednání. Ty
prostřední vlastnosti by přistupovaly k jesličkám jen ze zvědavosti
a rušily by celý proces, dokonce mají moc jej narušit. Herodes má
moc jej zničit.
Zastavme se u Heroda. Tento vládce Palestiny v době
narození Ježíše už neměl politickou moc ve státě, kterou převzali
Římané, nýbrž zbyla mu jen práva rozhodovat o náboženských
otázkách. Řím ve všech dobytých územích ponechával domorodé
bohy a dokonce je s velkou poctou uváděl do města Říma, najmě
do Pantheonu. Největší přízni z importovaných bohů se těšila Isis
a Mithra. Zvláště mithraismus se svými mnoha podobnostmi s
křesťanstvím, zanechal dodnes zjistitelný vliv na křesťanskou
liturgii. Židovský Bůh nebyl uveden do římského Pantheonu,
chrámu všech bohů, protože byl nesnášenlivý, jak o něm smýšleli

Římané, chtěl vládnout sám, a pak nedal se zobrazovat. A totéž
platilo o Ježíši Kristu. Proto Římané nepronásledovali žádné jiné
náboženství než křesťanské, a to velmi krutě, protože Kristus
zakazoval zabíjet, dokonce brát do rukou zbraň. Kdyby se byli
Římané stali křesťany, znamenalo by to, že by se Řím stal
snadnou kořistí okolních národů. Už v době Ježíšově Řím žárlivě
hleděl na náboženský život Židů, protože v něm viděl politický
faktor nebezpečný Římu. Přesto však povoloval Herodovi, aby
prováděl svůj úsek moci. Víme dobře, jak za 33 let poté Židé
diplomaticky využili římské žárlivosti k popravě Ježíše za
asistence Říma.
Čím pak je Herodes pro narozeného Ježíše? Mocipánem,
který si osobuje právo bdít nad duchovním růstem národa a
rozhodovat, co je pro ně užitečné a co nikoliv. Ježíše pronásleduje
proto, aby porazil svého soka.
Máme rozum, který i při své krátkozrakosti si o sobě myslí,
že je zdravý a že proto může rozhodovat o všem, co se má dělat a
co nikoliv, co se má přijímat za rozumné a co nikoliv. Tento rozum
až do narození Ježíše v těle nebyl ve svém rozhodování rušen
ničím jiným než zevně vnuceným ohledem na okolí a společnost a
vnitřní city, které někdy rozum odstavily na vedlejší kolej.
Najednou po narození Ježíše se má rozum smířit s novým řádem
hodnot, který v mnohém ohledu na ruby převrací řád, jemuž jej
učila společnost. Příklad: Rozum všechno, co zpracovával a o
čem rozhodoval, přiváděly do vědomí smysly. Na ně bylo
spolehnutí v užitečné míře, jakou člověk potřeboval pro běžný
život. Je to míra dostačující, a co nad ni je, připadá člověku být
podezřelé. Mluvil jsem o citu, který se dostavuje při narození
Ježíše, a mohl bych vypočítat mnoho jiného, co se nedá zařadit
ani do příčin dosud známých, jimiž se vzbuzuje cit, a to mnohé jiné
je mimosmyslová a mimorozumová zkušenost různého druhu.
Člověka přemáhá něco, čeho před tím nikdy nebyl svědkem a z
čeho může mít i strach. Ejhle Herodes uvnitř člověka. Není ani
možné se okamžitě smířit s tím, že do vědomí člověka vchází
vjemy, které jsou v evangeliích symbolicky označeny jako zpěv
andělů, vnuknutí Josefovo ve snu, hvězda na východě, klanění tří
králů apod. Kdyby přišli tři králové, kdyby svítila hvězda, kdyby
bylo slyšet andělský zpěv, všechno by se dalo v hlavě nějak
spořádat, ale ono se nic takového neděje, právě jako se nedělo v
nás zvěstování anděla Panně Marii. Jsou to "události" mimo čas a
prostor,
které
svými
následky
vstupují
do
našeho
časoprostorového povědomí. Porozumí ten, kdo to zažil, ale nejen
zažil, kdo z těch následků nemilosrdně a lstně vůči Herodovi

vyvodil důsledky takové, jaké vyvodila svatá rodina při útěku do
Egypta. Tradice dost dobře ke své škodě nepochopila, přestože jí
to napovídal sv. Pavel, že člověk při svém duchovním růstu vrůstá
do věčně připravených a hotových pozic, do něčeho, co: ani lidské
oko nevidělo, ani lidské ucho neslyšelo, ani oko nemůže vidět, ani
ucho nemůže slyšet. Člověk postupně nastupuje do těchto pozic,
ale ani rozum, ani smysly mu o tom nemohou podat nejmenší
zprávu, leda mohou zaregistrovat ozvěnu toho všeho v sobě,
kterou Tradice mylně považovala za něco podstatného. To platí o
všech extazích, viděních, stigmatech a jiných mimořádných
mystických jevech. Člověk se cítí těmito následky přemožen, jako
Saul, který padá s koně, tj. člověk padající s prestolu své
rozjímavé a usuzující mysli. Kdo tedy podává zprávu o tom
zákulisním přivtělování člověka k věčnému životu? Rozšířené
vědomí. Jak moudře je všechno zařízeno, že "zprávy" o
nestvořeném přicházejí jen sporadicky, nikoliv soustavně. Mají
pomoci jen k tomu, aby člověk byl novým způsobem oddán
svému okolí. Novým proto, aby se touto oddaností nedostal jako
jiní k poddanství světu, nýbrž do Jordánu. Toto poddanství není
sice v evangeliích rozpracováno, ale dá se poměrně snadno
zrekonstruovat do všech podrobností. Hlavní zásadou je, aby
člověk zůstal věrný svému napojení na věčný život, jaká je dána
narozením Ježíšovým v těle a vzrůstem tohoto napojení,
symbolicky vyjádřeném růstem Ježíše a průvodními zjevy tohoto
růstu.
Z celého Ježíšova života by mělo být patrno, že se od
člověka chce, aby úměrně se svým duchovním růstem více
odevzdával světu, aniž by se tím vnitřně zotročoval nebo
zaprodával. Symbolicky to dokázal Ježíš a jeho učedníci ve třech
létech učební doby. Přitom:
Stylizace, předepsaná Starým zákonem, měla svůj konec
vystoupením Mesiáše, neboť pak se mělo všechno dít už za jeho
pomoci na vyšší úrovni. Tato jeho služba představuje jeho službu
světu. On nepřišel, aby se mu sloužilo, řekl o své učitelské fázi
života. Služba, kterou mu jeho okolí poskytovalo, nebyla jím
vyžádána, představovala ono přidané při hledání království
božího, u Ježíše při návratu do království božího.
Na této cestě není těžké odhadnout, kdy se má jedno opustit
a nastoupit druhé, jen je třeba hodně trpělivosti k tomu, aby člověk
vydržel na stupni, který ještě nedovršil a aby se dokázal naň
vracet, kdykoliv jen přes něj lze vystoupit výše. Není znakem
netrpělivosti, vystoupí-li člověk ze svého stupně přechodně
mnohem výše, jak ukázal Ježíš ve svých dvanácti letech, jen je

zapotřebí umět se vrátit na "svou" úroveň bez zneklidňování a být
tam poslušen, jakoby byl nucen tam zůstávat. Tímto počínáním
nesmí být nesmrtelný v nás, který se v nás už narodil, zdržován
od toho, aby byl v tom, co je jeho Otce. Nesmíme však zapomínat,
že jako on byl poslán k nám, aby nám byl poddán, tak my jsme
byli posláni na tento svět, abychom z jeho země načerpali sílu a jí
odevzdali, co jí patří.
Ještě něco důležitého o kolísání úrovní. Dá se říci, že nikdo
nemůže jít ke spojení s Bohem tak přímočaře jako Ježíš.
Potřeboval nás předejít, aby nám mohl ukázat všechno, co nás
čeká na cestě. Potřeboval také včas přejít do úlohy učitele, aby
mohl ukázat rozdíl mezi osobním a neosobním vedením. Pomíjím
ovšem všechny ostatní důvody, proč se tak stalo, i rozdíl, na který
bychom neměli zapomínat, že on byl vtěleným Bohem a měl proto
úkol daleko širší než my. Ukazuji tu jen úzkou, strmou cestu, které
Ježíš učil.
Křest v Jordáně, tj. křest vodou, u člověka neprobíhá tak
mocně a definitivně jako u Ježíše, a totéž platí už o narození v
Betlémě a o smrti na kříži. Všimli jsme si už, že někteří velmi
sveřepí křesťané, přes svou odhodlanost vnitřně umřít, umírali
mnoho let, místo aby umřeli najednou jako Ježíš. Závada byla ve
stupních, kterými prošli a na nichž nebylo uskutečněno postupné
umírání, lépe příslušný stupeň sebevyprazdňování.
Vezměme si na ukázku křest vodou, který v ideálním
případě je dovršením oněch třiceti let Ježíšových. Ježíš byl
pokřtěn teprve když vyčerpal všechny možnosti duchovního růstu
za podmínek nového druhu poddanosti svému okolí při možnosti
volných vzletů ducha, kterým se už v jeho dvanácti letech
podivovali vzdělaní teologové. Zkrátka Ježíš už věděl před křtem v
Jordánu, že musí být v tom, co je jeho Otce, a ani neutíkal proto
ze světa, ani nebyl jen v tom, co je jeho Otce. Měl při všem Otce
na mysli aspoň tak, že nic nedělal, co by bylo zřejmě proti jeho
vůli a dělal všechno, co zřejmě souhlasilo s jeho vůlí. To byl
rámec jeho poddanosti okolí, který nikdy nepřekročil. Svým
učedníkům však radil, aby křtili každého, kdo uvěřil a na koho
viděli sestupovat Ducha svatého. Jestliže pak viděli sestupovat
Ducha i na děti, pokřtili i je. Takový křest byl cenným přínosem do
života pokřtěného, protože do něj přivolal pomoc, která byla umožněna momentem uvěření a momentem chvilkového odstoupení od
sebe. Člověk se po takové pomoci těžko vracel k minulého
způsobu života a hodnocení, ale víme z epištol svatého Pavla, že
se přece jen vracel, neboť neprodělal, co Ježíš ukázal hned po
křtu v Jordánu svým životem, zápas se Satanem po zlačnění na

poušti, a protože přeskočil stupeň narození Ježíše v Betlémě. Do
jeho vědomí se pak duchovní užitek dostal jen ve velmi temné
podobě, spíše jako těžko překonatelné tažení k Bohu než jako
konkrétní program založený na vědomém sjednocení s Bohem.
Dopouštěli se tedy učedníci chyby, když křtili lidi připravené jen
pro chvíli křtu? Nikoliv. Víra přece jen při křtu přešla ve zkušenost,
a to bylo velmi cenné. Připomeňme si při této příležitosti, že už
prvním zázrakem v Kani Galilejské Ježíš stavěl na nohy víru svých
učedníků. Také průběh křtu prvních křesťanů nevedl k trvalému
vědomého spojení s Bohem, nýbrž jen k vědomí o jeho existenci v
duši, vědomí někdy silnější, jindy velmi slabé, podle toho, jak
člověk žil. A tak se stávalo, že ve chvílích dokonalejšího
vyprázdnění od sama sebe docházelo k užšímu a vědomějšímu
spojení s Bohem k extazi, k vytržení mysli, k odchodu vědomí a
nastoupení širšího vědomí za naší sférou. Extazí člověk utíkal
před Satanem, místo aby se s ním utkal. Satanem zde rozumím
výhradné vnímání tohoto světa jako jedinou skutečnost a s tím
spojené hodnocení. Ježíšovi nevadilo plné vnímání tohoto světa v
tom, aby stejně plně vnímal Otce a jeho vůli. Navodil trvalý stav
komunikace lidské mysli s Otcem. Tento výklad snad postačí k
tomu, abyste se mnou považovali extaze za náhražkové stavy,
kterými se sice zvyšuje úroveň a šíře vědomí, a také po uplynutí
extaze zůstává její stopa v duši, ale nemůže nahradit trvalé
vědomé spojení s Bohem, o němž řekl Ježíš: "abyste byli jedno s
Otcem, jako já s ním jedno jsem." A to řekl a nebyl přitom v extazi,
a nikdo na něm toto spojení nepoznával. Ježíš nevedl k extazím,
ke chvilkovému spojení s Bohem. Jedinou extazi, kterou přivodil u
svých tří učedníků, bylo jeho proměnění na hoře Tabor. Tam však
sledoval jiný záměr než spojení s Bohem. Potřeboval učedníkům
ukázat, co je to obcování svatých, na jaké úrovni se děje a že se
na něm nemá lpět. Rovněž opakující stigmata jsou důkazem, že
člověk nepřemohl Satana na poušti a že nepochopil plně, co je to
vnitřní umírání, a proto umírá na splátky a je mu přitom pomocí
stigmat poskytována posila, aby umírání neustalo. Jsou ještě jiné
důvody pro extatické stavy, jako jednostranná citová výchova
nebo nezralé spojení člověka se světem, menší než prudce
postupující spojení s nestvořeným nebo přílišné zosobňování
Boha apod.
Jsem přesvědčen, že kdyby se dbalo všech poučení
obsažených v Ježíšově životě, obešli bychom se bez extazí a
všech mimořádných zjevů na cestě k Bohu. Naše cesta by se více
podobala cestě Ježíšově aspoň v tom smyslu, že nikdo, ani
nejbližší učedníci nic nevěděli o jeho vnitřním spojení s Bohem,
protože s ním se nic mimořádného nedělo.

Také tři učitelská léta Ježíšova života jsou symbolem
určeným k obecnému užití: Šlo při nich v první řadě o výchovu
učedníků, aby jednali "zázračně", tzn., aby zapojili lidské
schopnosti bez výhrady do duchovní služby, mezi prostředky,
sloužící ke spojení s Bohem. Zapojí-li se takto naše schopnosti,
projeví se zázračné možnosti, které má člověk k dispozici, a to
tehdy, nepoužívá-li svých schopností pro sebe, nýbrž pro Boha a
pro bližního.
Byl bych však nerad, a bylo by velkou chybou, kdybyste se
stali úzkostliví do té míry, že byste rozkouskovali své snažení
obdobně, jako světský člověk rozkouskovává svůj denní život do
malých a větších starostí. Mystikové středověku věděli jen málo z
toho, co se dovídáte vy, věděli jen o škodlivosti hříchů a o
přednostech ctností, a přece někteří z nich pro přílišné skrupule,
pro přílišnou starostlivost, aby se nedopustili chyby, nemohli
postupovat kupředu. Ani já jsem nebyl prvních devět let přímé
cesty informován o těchto věcech, o nichž zde píši, prodělával
jsem extaze, utíkal jsem k Bohu a zase ze strachu jsem utíkal
před ním, zanedbával jsem světské povinnosti, protože jsem na
ně prostě neměl čas pro naléhavější úkoly duchovní, byl jsem
úzkostlivý v plnění ctností apod. Protože však jsem byl veden
dobrou vůlí, jediné, čeho jsem nemohl dosáhnout, bylo sladké jho.
Musel jsem pro vnitřní a zevní nerovnováhu trpět a ne málo,
překonávat celou řadu rozporů, které byly umělé, a skončil jsem
nakonec toto období nevědomosti v koncentračním táboře,
zdánlivě zbaven veškeré boží pomoci a útěchy. Konečně za tak
těžkých podmínek jsem poznal, co je to mystická smrt, co je to
vzkříšení, co je za momentem spásy. Kohokoliv by zmátlo něco z
toho, co zde píši, ať si toho nevšímá a jde tak, aby nebyl zmaten,
aby se řídil tím, co je mu jasné.
Postrádáte asi mnohá vysvětlení, např. jak přinutit Satana,
abychom se s ním utkali a jak jej přemoci. Všechno jsem sice
vysvětlil, ale ne teď, protože stanovit jedinou metodu, by způsobilo
mnohým nepřekonatelné potíže. Zůstaňme proto u obecných zásad vytýčených Ježíšovým životem, a ty ať si každý přizpůsobí
svým poměrům. Rovněž je jisto, že málokdo je povolán k
učitelskému úkolu. Není o nic ochuzen. Úkolů je více a není o ně
nouze, jde-li člověk správnou cestou.
Na něco by se však přece jen ještě mělo upozornit, na
neosobní vedení. O tom panují velmi mlhavé představy,
spojované většinou s indickými vlivy a týkajícími se neosobního
Boha. Obyčejně se pojem neosobního vedení zaměňuje za pojem
Boha bez přívlastků. Při setkání Ramakrišny s Totapurim, který

šel za Bohem bez přívlastků, zcela neosobně pojatým, se ukázalo,
že Totapuri se mýlil, domníval-li se, že se ocitl na vrcholu
duchovního poznání. Viz Romain Roland: Mystický a činný život
dnešní Indie, díl 1. Tento běžný omyl Indů je způsoben zase
omylem jiné, mnohem starší tradice, než je křesťanská, a mnozí
jogini tomuto omylu podlehli. Ne všichni, například Ramakrišna
nikoliv. A to bylo způsobeno hlavně tím, že byl svým způsobem
samorostlým, netradičním, revolučním joginem, který přerostl svou
dobu i naši, právě jako v Evropě Mistr Eckehart. K neosobnímu
vedení se dochází jinak, než jak si představují Indové. Oni
vynechávají jeden článek vývoje, a tím se ocitají jinde než kde se
ocitli učedníci Páně po seslání Ducha svatého. Pro ten vynechaný
článek vývoje je Totapuri, tak kdokoliv jiný na jeho úrovni, pořád
plný sebe, a tato plnost sebou je hlavní překážkou neosobního
vedení. Neosobní vedení se dostavuje jen tam, kde člověk jde
jako nic k ničemu boží přirozenosti, tj. k nestvořenému dobru,
které Ježíš považoval za jediné dobro. Nic boží přirozenosti by
mohlo být přibližně tím neosobním Bohem bez přívlastků, ale pak
chybí ještě jít jako nic, a tuto podmínku nesplnili ani Indové, ani
většina křesťanských svatých. Víme, že v samotné pokoře není
klíč k tomuto dokonalému vyprázdnění se od sebe. Snažil jsem se
podmínky vyprázdnění podrobně v tomto spisu vysvětlit a nebudu
své vysvětlení opakovat. Indové obcházeli tuto podmínku
poddaností žáka mistrovi, který na žáka přenesl požehnání svého
poznání, ale tím se dostali jen před kříž, ne dále. Všechno co
zažili učedníci pod osobním vedením Páně, bylo jen úvodem,
tréninkem na neosobní vedení. Takhle nehotový vypadne indický
žák od nohou svého mistra, více mu osobně mistr nikdy nikde, za
žádných okolností, v žádném náboženském nebo filozofickém
systému nemůže dát. Snad proto křesťanská tradice zakázala
předávání duchovní zkušenosti přenosem z mistra na žáka.
Vzpomeňte, za jakých okolností Buddha dosáhl nirvány.
Ježíš ukázal na kříži, že sám šel a jiné vedl k jedině dobrému Bohu, který ho proto musel opustit, aby ukázal, v čem spočívá ona skutečná dobrota boží. Pojem "dobrý Bůh" nemá v ústech
Ježíšových smysl běžně přisuzovaný dobrému. Vždyť Ježíš sám o
sobě řekl, že není dobrý, nýbrž že je dobrý jen jeho Otec v
nebesích, tedy ten, kterého nevidíme nic dělat, z toho, co dělal
Ježíš za poslední tři roky svého života na zemi. Tím trvalým
dobrem které nemá protiváhu ve zlu a které je nestvořené, je
například trvalé osvěcování člověka, který se vzdal opory v
čemkoli, a tak se ocitl nad dobrem i zlem, jež působí ve
stvořeném.)
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